
 

 

  

ح و   قد و 
» سخن شاهزاده رضا پهلوی با روحانيون«آنچه در زير می خوانيد نقدی است دوگانه به آنچه به پاسخ احمد جنتی به 

  . لقب گرفته است

شاگردی استاد  در جايگاهدر کوتاه سخن و  )١٣٨٨( ٢۵۴٨شهريور  ٢۴در روز پانزدهم سپتامبر برابر با  همانطور که
مينوت کرده  حاکی از آن است که نويسنده نامه جنتی ويا خود جنتی يا هرکس آنرا جنتی نوشته«: امير فيض نوشته بودم

فه ميکنم که ر اينجا اضاد» ...باشد سوادش به اسالم کافی و کامل نيست و اتمام حجت به معنی و مفهوم استفتاء نيست
زيرا  .و اين پژوهش کدبان امير فيض هم در آن راستا نمی آيد .جنتی نيست اين نوشته به معنی پاسخ به نوشته احمد

در مدارکی که در دست است آن نامه يک کپی ناشيانه از نوشته  .بسيار مشکوک است منتسب به جنتی اصليت آن نامه
، و در گزارش ديگری به آگاهی خواهد رسياست که شرح کامل آن در  ١٣۵٩تيرماه  ، بيست ٣١شماره های سنگر

مله های آمده در نوشته جنتی خواهيد ديد نامه چقدر ناشيانه و شايد به دست کسانی تهيه شده مقايسه سنگر آن سال و ج
  . است که نمی دانستند کسانی در ميان اوپوزيسيون هستند که بيشتر از آنان به پژوهش و ژرفای نوشته ها نگاه می کنند

را بی اعتبار کنند، پاسخی دندان شکن به شهريار  شايد به زعم خود خواسته اند با  آن نوشته سه نشانه را بزنند، سنگر
  . مشغوليت ويا اعتباری برای خودکسب کنندايران داده باشند، و

عدم اعتراض ويا تائيد جنتی هم به دزدی وتجاوز به مال و نوشته دکتر امير فيض هم صحه می گذارد و آنان را هم در 
   .دزدی شريک می کند

باشد و نوشته جنتی نباشد در آن صورت اين موضوع بکلی نرا اصيل نمی دانيم زيرا اگر اصيل  منتسب به جنتی نامه
ه چنان نامه دزدی و متجاوز به محتوای سنگر می تواند به نشانه تائيد آن ، چرا که پاسخ بشکل ديگری پيدا می کند

اين پژوهش به هيچوجه در آن راستانيست و فقط  با توجه به گفتگوئی که بين من و دکتر امير فيض بود دزدی باشد، که
برعکس مقصود . معتبر ساختپاسخی  را با يک شخص بی اعتبار منظور اين نيست ، چرا کهجنبه تحقيقی و آگاهی دارد

در پی پژوهش  .ين است مشت دزدان و متجاوزين به حقوق انتشاراتی و حقوق ملی را رسوا نموداز اين نگارش ا
اگر کسی چنين آگاهی دارد مارا از نويسنده اصلی آن آگاه . هستيم تا دريابيم نويسنده اصلی آن نامه چه کسی بوده است

  .سپاس گزار خواهيم شد. سازد

ئی نبايست پاسخ داد و کسانی با نا آگاهی به آن پاسخی خارج از نزاکت داده آنگاه که من اعتراض کردم به چنين نامه ها
انجام کار از روی . بودند آن دزدی و آن تجاوز به حقوق ناشر سنگر را تائيد ميکردند که اين در حيطه اختيار آنان نبود

  .بدتر از انجام ندادن است ینادان

  ک-ح

  



 

 

  دــــــــقــــــــدو ن
 »سخنی با روحانيون حاکم«نقدی بر اعالمی  -١
 .نقدی باصطالح فتوای آخوند احمد جنتی -٢

  :سخن شاهزاده رضا پهلوئی با روحانيون وابسته به حکومت: نخست

  ليک نتوان کرد اين با آن قياس  دو احساس است برای حق شناس

منتشر » سخن شاهزاده رضا پهلوی باروحانيون وابسته به حکومت«ان اعالميه ای که با عنو :احساس اول اينکه
  . منتسب به شاهزاده ای بنام رضا پهلوی است، نه اعليحضرت رضا شاه دوم) ١٣٨٨شهريور ماه  ١٧(شده است 

سلطنت ايران صدی اعليحضرت برتاين احساس را باورهای اعتقادی کسانی براصل تداوم مشروعيت سلطنت وحقانيت 
زيرا باور آنها متضمن اين حقيقت است که اعليحضرت رضا پهلوی وشاهزاده . پايدار و استوار است؛ مقلوب ورد ميکند

يستند بنابراين برای کسانی که قائل به تداوم مشروعيت سلطنت و ـــرضا پهلوی دو شخصيت طبيعی منفک و جدا از هم ن
رضا پهلوی نه مشروعيتی دارد و نه موقعيتی که بيانيه ها و يا اعالميه سوگند پادشاهی وليعهد ميباشند، شاهزاده 

  . هايشان متاثر از آثار ويا ايجاد کننده نگرانی هائی باشد

و نظر به اينکه دراعالميه  نظر به اينکه تاثير بيانات ويا اعالميه هارابطه مستقيم با مقام و موقعيت ومسئوليت دارد،
تجسمی از خشم و نارضايتی  رمزبو ا پهلوی، مقام و موقعيت ومسئوليت ايشان مشخص نيست، اعالميهشاهزاده رض

  . ايشان از جمهوری اسالمی شناخته می شود که عموميت آن برهمگان آشکار است

آنکه، بيانات مزبور منتسب به اعليحضرت رضا شاه دوم است ولی به رعايت تبعيت از رويه نادرس  :احساس دوم
که در سالهای اخير از سوی اعليحضرت و همفکرانشان جاری شده است، اعليحضرت از عنوان شاهزاده ومذمومی 

  . استفاده کرده اند

مق وتفهيم دارد اجازه فرمائيد با يک مقدمه عاين احساس به مالحظه اينکه قدری حساس ونتيجه گيری از آن نياز به ت
  . کوتاه همراه باشد

  : مقدمه کوتاه

همان واژه هائی است که معنای ظاهری آن گويای هدف از نطق ويا مکتوب را ) مکتوب(م ويا انشاء منطوق، درکال
نشان می دهد، در منطوق، بيش ار آنکه گوينده ويا نويسنده، پيگير اصالت کالم در راستای حکمت يعنی کالم ويا نوشته 

  . ه ها و گيرائی آنها توجه دارداز موازين قانونی و شرع و حق کالم برخوردار باشد، به هماهنگی واژ

مفهوم، برعکس منطوق، به معنای حقيقی و آثار کالم و پيوند آن با منطق، شرع، قانون و باور فرهنگی و امثال آنها 
  ) پايان مقدمه.   (توجه دارد و در يک کالم مهفوم مقدم بر انشاء و لفظ است

  . يستی از دو جهت، باب منطوق و باب مفهوم مورد نقد قرار گيردبا اين مقدمه، بيانات اعليحضرت خطاب به روحانيون با

  : نخست از باب منطوق



 

 

اهری آن به مناسبت رودر رو قرار گرفتن با احساس اول است ظاين احساس با آنکه نوعی خود فريبی است و جلوه 
به بخشی از آن تبعات اشاره می . های اين احساس بسيار زيان بخش و تبعات ناگوار آن قابل تحمل نيستعهذا، دستاوردم

  : شود

  : حضرتاشاراتی به تبعات بيانات منتسب به اعلي

 داده شده است؛ ) فتوا(وان استفتاء به سئواالت مطروحه در بيانات اعليحضرت از با اصطالح روحانيون، عن  -١

استفتاء وفتوا خواستن پادشاهان از مراجع تقليد مربوط به دوران قاجاريه است و گرايش اعليحضرت به اين باب که 
و نشانی از اين است که جايگاه سکوالريسم و جدائی دين و . مطرود جامعه آزاد وبافرهنگ است مقتضی نبوده است

  . ار نگرفته استمذهب از سياست وحکومت هنوز در موقعيت واقعی واصل خود قر

 آثار استفتاء -٢

استفتاء ويا فتواحکمی است که مجتهد و مرجع تقليد می دهد، فتوا ناشی از روابط مذهبی افراد شيعه مذهب با مراجع 
مراجعه به آخوند و مراجع و سئوال از آنها نشانگر وجود رابطه مذهبی بين فرد و مرجع و اعتقاد به حقانيت . تقليد است

جع شيعه است چنانکه آن کس که عقيده ای به حقانيت وواليت وحاکميت مراجع ندارد نه گرد آنها می گردد و حاکميت مرا
واالت اعليحضرت از روحانيون برای اعليحضرت ئپاسخ سئوال از مراجع در تطبيق مورد، س. نه از آنها سئوالی می کند

اجع نادرست و زيان بار باشد، معهذا مسئوليتی متوجه ايجاد تکليف می کند ولی شرعا گرچه پاسخ های مر) سوال کننده(
  . مرجع نيست

اعليحضرت ابدا و هرگز چنين حقانيتی برای چنين روابطی متصور نيست ولی متاسفانه  هایيقين دارم که در باور
  . برداشت منطوقی از اظهارات اعليحضرت، اين توهم ووابستگی فکری و تصوری را بوجود می آورد

اين جمله متفق الحظور مطروحه در بيانات اعليحضرت متوجه منابع شرعی است و در تمام سئواالت  سئواالت -٣
 ... است، چگونه و به پشتيبانی کدام االهيات که

د اين جناياتی که در جمهوری اسالمی وسيله بدان ميخواهد) سئوال کننده(منطوق سئواالت متوجه اين مقام است که سائل 
ورت می گيرد و بخشی از آنرا بيانيه اعليحضرت تشريح کرده است آيا به استناد و پشتيبانی حکام غاصب حکومت ص

منابع حقوقی اسالم يعنی قرآن و سنت است يا خير و در واقع سئوال کننده خواسته است نگرانی خود را از اينکه ممکن 
  . ده باشد به طرح سئوال مقدم شده استاست حقوق شرعی ناديده گفته ش

باشند  پرسش ها ميتواند چنين باشد که اگر جناياتی که اين جانيان حاکم مرتکب شده جه وبرداشت حقوقی ناشی از ايننتي
  . حرجی برآنها نيستباشد ) االهيات(يعت و می شوند، به استناد شر

آن هريک از جنايات خمينی و ايادی حکومتی او منتشر شد و در » قضاوت«کتابی بنام ) بهمن ماه( ١٣۵٩در سال 
بشرح نسبتا کامل اعم از کشتار مردم، ويرانی آثار تاريخی، غارت و مصادره اموال مردم تجاوز به حال و مال و ناموس 
مردم کشتار بی محاکمه، سينما رکس آبادان، و امثال آنها را يکايک با سنت محمد وآيات قرآن تطبيق حقوقی کردم و 

يم براين بود که جلد دوم همان کتاب به اين موضوع اختصاص يابد که کدام يک از اقدامات خمينی و رژيم او خالف تصم
  . اسالم است که متاسفانه طرح مسائل ديگری آن فرصت را بدست نداد

ومت، از اکنون نيز با اطمينان کامل به استحضار اعليحضرت می رساند که کليه جنايات جمهوری اسالمی و حکام حک
االهيات پشتيبانی می شود و مجوز شرعی دارد، بطوريکه آخوند جنتی نيز بطور صريح و ضمنی سئواالت مطروحه 

  . اعليحضرت را منطبق با موازين شرعی اعالم کرده است



 

 

  حاصل حقوقی منطوق بيانات منتسب به اعليحضرت

  : حاصل حقوقی بيانيه اعليحضرت ميتواند چنين باشد

زيرا؛ سئواالت و پاسخ آنها سران جمهوری . ردمداران جمهوری اسالمی از جناياتی که مرتکب شده اندت کليه سـئبرا
اسالمی را مامور احکام شرع اسالم ميسازد که خودشان هم همين ادعا را دارند و اجرای حکم شرع هم ايجاد مسئوليت 

  . نمی کند ايجات مصونيت حتمی است

  گرخون به فتوا بريزی رواستو    که بی حکم شرع آب خوردن خطاست 

  )سعدی(   ا نداری ز کشتنش باک ـــــاال ت               د بر هالک ـــتوا دهــــــرا شرع فــــک           

درحاليکه نفس جنايات و اعمال جمهوری اسالمی محکوم است و تفاوتی هم ندارد که به استناد احکام شرعی باشد وچه 
  . نباشد و چه ازپشتيبانی االهيات باشد چه نباشد

  ستيضاح است نه فتواا  ،برداشت مفهومی

د و آنرا به مفهوم وهيئت زبرداشت مفهومی از سخنان منتسب به اعليحضرت بيانيه را از حالت استفتاء خارج می سا
  زيرا؛ . استيضاح در می آورد

م، ـلشرط شرعی فتوا آنست که سئوال شونده مشخص باشد وبنابر فلسفه تشيع نزد سئوال کننده معروف به ع -١
ات دليل براين است که سئوال شونده نمی تواند عام باشد بلکه بايد کامال اين صف. امثال آنها باشدامانت، عدل و 

 . مشخص و با ذکر نام و خصوصيات باشد

سئواالت مطروحه منتسب به اعليحضرت متوجه شخص معينی نيست که به سئواالت عنوان حقوقی و شرعی فتوا 
  .عام باشد و بيشتر متوجه موضوع باشد تا شخص داده شود و آن استيضاح است که می تواند

حکم شرعی فتوا آنست که وقتی فتوا درجهت پاسخ به سئوالی صادر شد؛ ترديد سئوال کننده تبديل به يقين شده  -٢
ديگر حکم شرعی قطعی صادر شده و آن حکم برای سئوال کننده قطعی و الزم القبول است و در  کالمیدرو
 . ع، پاسخ مرجع حرف آخر استقوا

پاسخ به پرسش های اعليحضرت چنان باوری که فتوا انتظار دارد يعنی اعليحضرت درحاليکه معلوم و قطعی است که با 
اين حالت که احساس آن . و ساکت سازد، نه در ايشان که در هيچ ايرانی  ميهن پرست و آزاده ای وجود ندارد عرا قان

استيضاح همچنان بگو مگو که بعد از پاسخ به . د و همگان با آن آشنا می باشندرح وجود دااعام است دقيقا در استيض
  . ادامه مييابد

بکار رفته و سئواالت هم ) استفتا(ممکن است ادعا شود که در متن سخنان منتسب به اعليحضرت واژه  -٣
 . درانتظار جواب استفتاء است و عالوره برآنها احمد جنتی هم به عنوان فتوا به آن پرسش ها پاسخ داده است

  : وبرداشت منطوقی کالم ميباشد و همان است که حکيم مولوی می گويد و شبهات وارد است داين ايرا

  عامی سخن از شنيده گويد    عاقل  سخن از ديده گويــــد

چنين ترديد ها و ايرادات در مقابل يک حقيقت عينی و معمول رنگ می بازد، حقيقت عينی و متداول اين است که سخنان 
ممالک و امثال آنها را ديگران تهيه می کنند و مسئوليت مفهومی و جمهور ایوروس شخصيت ها به ويژه پادشاهان

از سوی علياحضرت و دفتر ايشان » صدا انقالب شما را شنيدم«مگر پيام . منطوقی، اخالقی آن بيانات بعهده آنها است



 

 

ی مسئوليت تهيه نشده بود؟ همين قواره اکنون هم جاری است ولی از آنجا که از نظر عرف قضائی و قضاوت مردم
ت ها واجب است يو شخص نبر خطبا و مسئوليمتوجه عرضه کننده اين سخنان است نه منشيان و نويسندگان، 

؛ چنانکه ت ها داشته باشنديکه منشيان وارد و ميهن پرست و معتقد و آشنا به قواعد و اعتقادات شخص
  : مصداق موضوع است

  تد هرآيينه پته ایآب نيف یکه رو  بهوش باش سخن سر زبان چنان آری 

  :حکم حقوقی اين تحقيق

 مفهوم بيانات اعليحضرت منعکس کننده استيضاح ايشان است نه استفتاء -١
 ١ تا مفاهيم وتاثيرات آن بيشتر به انشاء پيام توجه داشته اندمنشيان و محررين پيام مزبور،  -٢
 حرف های کروبی داده شده استبی مباالتی بزرگ در پيام مزبور اين است که به پيـــــام رنگ و بوی  -٣
 در بيانات منتسب به اعليحضرت هيچ اميد ويا تحرکی ويا قاطعيت تصميمی مشاهده نميگردد -۴
وظيفه و تکليف اعليحضرت را سنت پادشاهی و قانون اساسی مشروطه مشخص کرده است، اين قبيل صحبت  -۵

و شئون پادشاهی و حتی رهبران  خارج از صالحيت ،ها و پيام ها هيچگاه خالی از گفتگو و فساد نيست
 .دورانديش و هوشيار مبارزه است

پاسخ احمد جنتی به پرسش های اعليحضرت، ايجاب جواب می کند که اگر به ايجاب توجه شود، کار نادرستی  -۶
زيرا عالوره براينکه حداين جدل معلوم نيست، . می شود است که ضميمه کار نادرست پيام دادن به روحانيون

و به . ی مسئوليت وشرير و نادان استبزرگ دراين است که يکطرف پادشاه و طرف ديگر آخوندی بمحظور 
 . اره به دور بوده اندهمين دليل است که در فرهنگ ايرانی وحتا اسالمی، پادشاهان از اين قبيل کشمکش ها همو

  
  آفرينش اين چنين آورده از روز ازل    پادشاهان را نباشد سيرت جنگ و جدل

  
توهم به پيروزی آخوند برای مالهای » سکوت عالمت رضا و تسليم است«واگر جواب داده نشود، به مصداق 

  . حاکم می شود
  

  قسمت دوم نقد پاسخ منتسب به احمد جنتی
  . اين بحث به فرصت آتی موکوم می گردد

  
  حقوقدان –مير فيض ا            

                                                            
ل نگارش های تاکتيی ه دارد تا به اصوسخنرانی های نوشته اعليحضرت شهريار ايران به واژه ها و انشاء توج شوربختانه بيشتر اعالميه ها و -  ١

  ک- ح. و حساب شده به همين دليل جای بحث را باز ميگذارد تا ديگران به انتقاد بنشينند



 

 

 

» مردک«اژه های سوی شخصی با بکار گيری و از در پی اعتراض نامه ایسپتامبر  ١۵در روز  آنچه من
   : بودم نوشته و اورا بزرگ کرده بودايميل کرده بود  خطاب به جنتی 

پژوهشگر که پژوهش هائی در دين اسالم دارد گفتگو بود به موضوع نامه مجعول و ديروز با شخص 
 : نامفهوم جنتی برخورد کرديم

در نامه جنتی چندين اشکال فنی چه از نظر نگارش و چه از نظر امالء و چه از نظر اصول بنيادين 
نامه پاشخ ندادم ولی برخی اسالمی بود که فقط به يک مورد آن اشاره می کنم تا ببنيد وقتی من به آن 

نامه جنتی از خيلی جهات نا قابل و بی . برای خود بزرگ نمائی پاسخ نوشتند به چه دليل بوده است
 . ارزش بود

  : در آن نامه آمده بود

آقاي رضا پهلوي، اوال مسلماني که در ماه مبارک رمضان زبانش روزه نباشد، حق استفتاء از علما 
  ايز نيستندارد و پاسخ به وي ج

و همانطور که ... استفتاء نبود» آقايان«اوال اخطار و هشدار شاهزاده رضا پهلوی به ماليان با عنوان 
  . نوشتم اخطار واعالم و اتمام حجت بود

اين خود نشان می دهد نويسنده نامه جنتی يا خود جنتی يا هرکس آنرا مينوت کرده باشد سوادش به 
استفتاء يعنی در مورد يک ... تمام حجت به معنی و مفهوم استفتاء نيستاسالم کافی و کامل نيست و ا

موضوع اسالمی به بررسی نشستن و برای رسيدن به پاسخ نظر يک مال يا آيت اهللا يا آخوند پرسيده 
اينها . شود البته استفتاء معموال از يک مقام آيت اهللا انجام می شود نه مالئی در حد جنتی ويا خاتمی

  . الم هم نيستندشيخ االس

دوم اينکه نامه جنتی اگر به پارسی ويا حتا به عربی بود نمی توانست دارای واژه های ساختگی اوال، 
» لن«يک واژه عربی است و ميتواند تنوين بگيرد والف آخر بصورت » اوال«دوما، سوما باشد زيرا 

خوانده و » من«الف آخر بصورت   خوانده شود ولی دوم وسوم يک واژه پارسی هستند و نمی توانند با
  . نوشته شوند

بی ارزش بود زيرا در کدام حديث، در کدام سنت، در کجای قرآن ودر کجای اسالم آمده است يک 
مسلمانی از مسلمان ديگر پرسش کند تو روزه هستی يا نه؟؟ اين چنين پرسشی در اسالم نمی تواند 

ک مسلمان با اين نيت با مسلمان ديگر سخن می راند جاری باشد، چرا که طبق سنت واحاديث اسالمی ي
حتا مسلمان اگر همراه مسلمان ديگر در سفر . و روبرو است که همه شرائط مسلمانی در او جمع است

از ديگری عقب بيافتد ويا از چشم پنهان ) آری به فاصله يک ستون(است و يکی از آنان يک ستون 
از ايستاده بود و طرف نمی تواند به ديگری تحکم کند در شود می تواند مدعی شود برای اقامه نم

  . حضور من نماز بخوان



 

 

از همين رو جنتی حق نداشته از شاهزاده رضا پهلوی ويا هر کس ديگری بپرسد ويا شک کند ايشان 
تازه روزه بودن و روزه نبودن به داليل مختلف در اسالم به شخص مربوط نيست به ... روزه است يا نه

و چون اسالم اين اجازه را به شخص داده است فضولی روزه . جسمانی افراد مربوط است وضعيت
  . بودن و روزه نبودن به کسی نيامده است

   

همان اسالم حکم ميکند اگر کسی در روده ومعده ناراحتی دارد می تواند روزه را بخورد، اگر بيمار 
و خيلی . را نگيرد و نماز را شکسته بخوانداست رنجور است روزه نگيرد، اگر در مسافرت است روزه 

  . موارد ديگر

  . بنابراين فضولی اينکار به جنتی نيامده بود که نامه را با آن جمله آغاز کند

وقتی برخی به اين نامه های بی ارزش پاسخ می نويسند جنتی ويا نويسنده آن نامه از سوی جنتی را 
. اين جرثومه ها حتا اصول اسالم را نمی دانند و مدعيند. کند در مقامی قرار می دهند که اهميت پيدا می

  .با نوشتن پاسخ به اين عربده کشان ميدان بزرگتری به آنها می دهيد تا عربده های بيشتری بکشند

آنانی که پاسخ ميدهند گمان ميکنند برای خود اعتبار کسب کرده اند درحاليکه آنان نيز چون به اصول 
مه آشنا نيستند موجب می شوند ما به اين توضيح ها وقت خود را به کاری ديگری اسالم و نگارش نا

  .صرف کنيم

  ک- ح

  

  


