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 خداشناسي تنها با گفتار نيست
 
 

جهان . كسانيكه خدا را ميشناسند بايد چنان زيند كه خدا ميخواهد         

 آسايش خود بلكه در بند        نه تنها در بند    . را از آن همه بشناسند      

. بر ناتوانان و بينوايان دستگيري دريغ نگويند      . آسايش همگان باشند  

. از نادرستي گريزان باشند   . هرگز دروغ نگويند  . از آز دوري جويند   

ستم نكنند، ستم برنتابند، بر ستمگر       . ستم را آسيب زندگي بشناسند     

 .نبخشايند

 پيشي را بدست     با اين كردارهاست كه ميتوان آن نزديكي و           

گفته هاي كسانيكه خداشناسي را تنها بر سرزبان دارند و با               .آورد

گفته هاي بيجاي خود، بر ديگران برتري ميجويند، جز خداناشناسان          

 . دروغگويي نميباشند و خدا از كار ايشان بيزار است

كسانيكه با گوشه نشيني ها و بيهوده كاريها بخدا نزديكي ميجويند            

 .تنبل نميباشند،  خدا ايشان را دشمن ميداردجز گمراهان 

 



 

 شنيد گفت و
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 )از ويراينده : (  شود١پروا    
 
يا » آزادگان«بمعني گروه    » ما«خود نويسنده است و       » من«؛ هميشه    شادروان كسروي  در نوشته هاي       ـ١

 .انديشه هاي آن شادروان ميباشد» پذيرندگان«
 
 ذال و زاء همگي با زاء نمايش        ٣ شده است كه بندواژه هاي     ٢دروان چنين گُزيريده   در نوشته هاي بازپسين شا     ـ٢

به كوشش  » نوشته هاي كسروي در زمينه زبان فارسي         «. ١٤١ و    ١٤٠ ،    ١٣٨پرچم روزانه شماره هاي       . داده شود 
 . ديده شود٤٥٩ تا ٤٥٤ ٤شادروان حسين يزدانيان ساتهاي

 
 سود ميبرد ،    »ي«ي و اينكه چرا شادروان در برخي از جمله ها از             زبان فارس  »زمان هاي «براي شناختن     ـ  ٣
 . نوشته آن شادروان ديده شود»زبان پاك«كتاب 
 
چنانچه  معني  واژه اي  در  پاورقي  نباشد  ميتوانيد  به . واژه هاي ناآشناي كتاب در پاورقي معني  شده اندـ ٤ 

 .انتهاي كتاب مراجعه نماييد
 
 كه در جاهاي بسياري از كتاب استفاده شده  كسيست كه كار ويرايش را  بر »ويراينده«منظور از واژه ـ ٥

اين مطالب ميتوانند معني واژه ها . مطالبي كه زير اين نام بيان شده  از اصل كتاب نيست. روي كتاب انجام داده است
 .باشند... ري، شرح، پيوست و و آيات قرآن يا جمالت عربي، نشاني سوره ها در قرآن، قمري بودن سالها، يادآو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )ويراينده(توجه ، اعتنا                                                         =    پروا - ١
 )ويراينده                    (تصميم گرفتن                           =   گزيريدن - ٢
 )          ويراينده(حرف الفبا                                                      =   بند واژه - ٣
 )ويراينده(صفحه                                                                =   سات - ٤
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 پيام بــه گوينــدگان راديــــو
 

     بتازگي آقاي عبدالحسين ابن الدين در راديوي تهران شبهاي آدينه سخن ميراند و چنانكه شنوندگان فهميده اند                    
 :اينست ما ازو ميپرسيم. روي سخنش با نوشته هاي ما بوده

آنگاه روشن گردانيد كه   . اگر نيستيد آشكاره بگوييد تا ما نيز بدانيم       !. شيعي هستيد يا نيستيد؟         آقاي ابن الدين شما     
 !چشده كه دست برداشته ايد؟! از كي از شيعيگري دست برداشته ايد؟

       اگر شيعي هستيد درآنحال بايد با ما در پيرامون شيعيگري سخن گوييد، ديگر به شما نميرسد كه از اسالم بسخني                  
. ايرادهاي بسيار ريشه دار بكيش شما گرفته ايم       . ما پيش ازآنكه به اسالم برسيم با شما سخنان بسيار ميداريم          . پردازيد

درگفتگو بايد گام بگام    . شما نخست بايد به آنها پاسخ دهيد يا آنها را پذيرفته بگوييد كه راستست و پاسخ ندارد                     
 .پيش رفت

 بخواهد با ما درباره اسالم بگفتگو پردازد نخواهيم پذيرفت از شما نيز نميتوانيم                       چنانكه يك بهايي اگر بيايد و      
 .دوباره ميگويم شما در زمينه كيشتان سخن گوييد. گفتگو درباره اسالم را بپذيريم

در » نقاط ضعف «كيش شما ايراد گرفته ايم، نخست يك كيش اگر بيپا نيست            » نقاط ضعف «      اينكه ميگوييد ما به     
آيا داستان امامت و امام ناپيدا و       . دوم ما ايرادهايي كه گرفته ايم به پايه و بنياد كيش شما گرفته ايم               ! ن چه ميكند؟  آ

 !است؟» نقاط ضعف«صد مانند اين از 

اين شيوه كه شما پيش گرفته ايد ـ كه خود شيعي ميباشيد و خواستتان كينه جويي شيعيانه است، ولي از اسالم                          
 اين سنگر عوض كردنست كه نشان       .آوريد ـ بسيار ناستوده است و نتيجه اي هم نخواهد داشت          سخن بميان مي    

 .ناتواني و شكست خوردگيست
ما نيك ميدانيم كه راديوي تهران يك افزاري شده براي گيج گردانيدن مردم و شما نيز ناچاريد سخناني در آنجا                    

 .شما هرچه ميخواهيد با زبان ساده و راست بگوييد. استولي اين عذرها در برابر راستيها ناپذيرفته . بگوييد

 دفتـــر پـــرچــم                                                                                                     
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 بنام پــاك آفريــدگار
 
 

 من  داستان اين كتاب آنست كه سه تن از بازاريان تهران بنزد             
آمدند و در دو نشست بگفتگوهايـــي پرداختند و سپس خواستار             

زبانيكه ديگران  (شدندكه آنچه گفته و شنيده  شده با زبان عادي             
ولي . نوشته شده بچاپ رسد و ما خواهش آنانرا پذيرفتيم        ) مينويسند

چون گفته ها درهمان هنگام نوشته نشده بود ناچار برخي كمي و               
چون خواسته  . ليكن مطالب تغييرنيافته است    . بيشي درآنها رخداده  

 .گزارده شده  الف، ب، ج   نشده آنكسان شناخته شوند بجاي نامها       
  كســـروي.                           نيز نويسنده كتابست د 

 
 
 

ان من چون شما را از تبريز مي شناختم به آقاي         .  مدتيست مي شنويم كه شما به مذهب شيعه ايراد ميگيريد          ـ  الف
 .حاال ميخواهيم بفهميم نظر شما چيست؟ چه ايرادي به اين مذهب داريد؟. گفتم ميرويم و خودمان صحبت ميكنيم

 .را نخوانده ايد؟» داوري«شماچراكتاب  د ـ      

ـ        حقيقت اينست كه سواد ما تا آن اندازه ها نيست يكي هم زبان آن كتاب سخت                  .  آن كتاب را من ديدم     الف 
 .  هم چه مانع دارد يكي دو ساعت با ما صحبت كنيديكي. است

 !. اول ميخواهم بپرسم مقصودتان مجادله است يا چيز فهميدن؟دـ       

 .از مجادله چه نتيجه حاصل ميشود.  البته مقصودمان چيز فهميدنستالف ـ 

ـ  كي هم نا انديشيده    ي.  درآن صورت خواهشمندم مطلبي را كه ميشنويد  ومخالف عقيده شماست زود نرنجيد              د 
 .خدا انديشه را بما داده كه هر سخني را اول بينديشيم و بعد بزبان آوريم. پاسخ ندهيد

 . البته اينطور است     ا، ب ، ج ـ

ـ   براي آنكه مطلب زود روشن شود من بهتر ميدانم تاريخ مذهب شيعه را آنطور كه بوده براي شما گفتگوكنم                    د 
 . داريد بگوييدو شما هر ايرادي يا سئوالي
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 . البته آن بهتر استج ـ      

ـ         آنچه ما دانسته ايم پيغمبر اسالم چون از جهان رفت براي خود جانشيني بر نگزيده و اين كار را بخود مردم                        د 
 ...واگزارده بود

ـ        ي و جانشين خود    عقيده شيعه بر اينست كه پيغمبر اميرالمومنين را وص          .  تمام اشكالها بر سرهمين حرفست      ج 
قضيه غديرخم است كه     دليل اين مطلب هم اوالً     . ابوبكر و عمر و عثمان حق او را غصب كردند           . معين كرده بود  

همان روز  » من كنت موالء فهذا علي موالء     «: پيغمبر اميرالمومنين را بروي دست برداشت و به مردم نشانداد و فرمود            
 .»اليوم اكملت لكم دينكم«: از طرف خدا نيز آيه نازل شد. »يا علي لك ١ُبخ ُبخ«: عمر به او بيعت كرده گفت

ميان مردم  ه  عمر اختالف ب         دليل دوم قضيه وصيت پيغمبر است كه چون ميدانست بعد از مردن او ابوبكر و                    
هميد عمر چون ف  . خواهند انداخت در بستر بيماري قلم و كاغذ خواست كه واليت اميرالمومنين را بنويسد و بدهد                  

 .نگزاشت، به پيغمبر نسبت هذيان داد

علي مني بمنزلة هرون من موسي       «: از جمله فرموده  .       دليل سوم اخبار و احاديث بسياريست كه از پيغمبر نقل شده           
 ...شما به اينها چه ميگوييد؟» اال انه ال نبي بعدي

ـ       ين دليلها كه شما ميشماريد آيا ياران پيغمبركه به او           ا:  من پيش از آنكه به اينها پاسخ دهم بايد چيزي بپرسم             د 
 . ايمان آورده و در  راه او سختيها كشيده و جنگها كرده بودند ميدانستند يا نه؟

 . البته ميدانستند ج ـ     

 !.. پس چشد كه علي را گزارده به ابوبكر بيعت كردند ؟د ـ      

 . مرتد شدند ديگر   ج ـ   

ـ        ولي من با شما شرط كردم كه بينديشيد و          . كتابهاي شيعه براي هر چيزي بهانه اي درست كرده اند           آري در  د 
 !..چگونه ميشود كه يكدسته هزار نفري يا بيشتر يكدفعه مرتد شوند؟. اين پاسخ شما از روي انديشه نبود. پاسخ دهيد

ه ديده بودند گفته هايش همه راستست و او را           آخر آن ياران پيغمبر كه به او ايمان آورده بودند از اين جهت بود ك               
برانگيخته شده از سوي خدا  دانسته به او گرويده بودند و اين بود در راه او از جان خود ميگذشتند و جنگها                                  

آيا چنين چيزي    !. پس چگونه ميشود كه همه آنها يكدفعه مرتد شوند و از باورهاي خود باز گردند؟                     . ميكردند
 كنيم شما ده نفر دوست داريد كه سالها با شما دوست بوده اند و چون شما را مرد نيك                             فرض!. پذيرفتنيست؟

اگر شما بشنويد كه همان دوستانتان بيجهت هر ده نفرشان يكدفعه از شما             . ميشناسند  در  راه شما زيان هم كشيده اند         
ود كه هر ده نفر بيجهت يكدفعه از         آيا چنان چيزي تواند ب     !. بازگشته با دشمن شما همدست شده اند باور ميكنيد؟          

پس چگونه ميشود باور كرد كه ياران پيغمبر صدها تن بيكبار از دين او بيرون روند  و                           !. شما روگردان شوند؟   
 !.وصيت او را گوش نداده به ابوبكر بيعت كنند؟

 !. حب رياست همه را از راه ميبرد ديگرب ـ      

                                                           
 )ويراينده.                            ( بيان ميشوددر حالت تحسين و شگفتي=    بخ بخ - ١
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ـ        بسيارخوب، ابوبكر  !. مگر همه ياران پيغمبر ميخواستند رئيس بشوند؟          . ييد باز نا انديشيده سخن ميگو         د 
ديگران چه سودي در خليفه     !. بديگران چه ميگوييد؟  . ميخواست خليفه بشود و عمر هم با او همراز بود مرتد شدند             

 بينديشيد و پاسخ    :دوباره ميگويم !.   آنگاه مگر هر كسي بطمع رياست از دين باز ميگردد؟          !. شدن ابوبكر ميداشتند؟  
 .دهيد 

      اگر ياران پيغمبر از دين باز گشته بودند بايستي نماز هم نخوانند، روزه هم نگيرند، بجهاد هم نروند، همه چيز                         
 !.پس چرا اينها را نكردند؟. اسالم را ترك كنند

ـ        او را ميانه ديوار و       !.  اگر آنها مرتد نشده بودند پس چرا دختر پيغمبر خدا را آنقدر اذيت كردند؟                        ب 
يكي از  . فدك را از دستش گرفتند    . درگزاردند كه دنده هايش شكست و بچه اش كه محسن نام داشت سقط شد               

 .در يكي از كتابهاي سنّي ديدم كه نوشته بود فاطمه از ابوبكر ناراضي ْمرد: علما ميگفت

 »تت فاطمه و هي مغضبهو ما«: گويا در صحيح بخاري بوده.  بلي منهم شنيده امج ـ      

ـ         شما بايد يك چيز را رعايت كنيد، و آن اينكه يك مطلب را كه صحبت ميكنيم چون سخن درباره آن                           د 
دركتابهاتان هم  . »ياران پيغمبر مرتد شدند   «: شما گفتيد . بپايان رسيد نتيجه ازش بگيريم و سپس بمطلب ديگر پردازيم         

دليل آوردم كه معقول نبوده كه چند صد تن يا هزار تن ياران جانباز پيغمبر يكدفعه                 من   ١.»ارتد الناس اال ثلثه   «: هست
 .اكنون شما در آن باره نظرتان را بگوييد تا آنرا به نتيجه رسانيم و پس از آن بسخن ديگر پردازيم. از دين باز گردند

ـ        . علومات ندارم ميبينم اين حرفها راستست     من با آنكه چندان م    .  حقيقت اينست كه اين دليلها رد كردني نيست        ا 
 )خاموشي ... ( اما

ـ        ليكن از سوي   .  پيداست كه شما چون فهم و خردتان را بكار مي گماريد مي بينيد كه اين گفته ها راستست                    د 
 .ميگزاريد» اما«اينست يك . ديگر نميتوانيد عقيده هاي هزار ساله را به اين آساني ترك كنيد

 .لي حقيقت همين است بج ـ      

ـ        اينها سخنانيست كه   . اكنون مي آييم بر سر زدن فاطمه و شكستن دنده او و سقط كردن محسن               .  بسيارخوب د 
بهرحال اينها  ... آنچه من ميدانم اينها در كتابهاي معتبر خود شيعيان نيز نبوده                . تاريخ بيكبار از آنها ناآگاهست      

گويند كه چون علي بن ابيطالب به ابوبكر بيعت نميكرد عمر رفت بدر خانه اش كه                 زيرا  اينها را چنين مي     . دروغست
. و فاطمه چون در پشت در ايستاده نميگزاشت بازشود، عمر فشار داد و او را ميانه در و ديوار گذاشت                      . او را بياورد  

. ليل اينرا سپس خواهيم دانست    د. علي از بيعت به ابوبكر امتناع نكرد و نبايستي بكند         . درحاليكه اصل قضيه دروغست   
آيا معقولست كه پس از آن       . از آنسو همان علي دختر خود  ام كلثوم  را كه دختر همان فاطمه بود بعمر بزني داد                      

 !. بدرفتاري از عمر چنين وصلتي با او رخدهد؟

ـ      را فرستادند، ولي حقيقت      ببخشيد، دراينجا هم علماي ما پاسخي داده و گفته اند كه بجاي ام كلثوم ِجنّيه اي                  ج 
محض خنده اين   . آنست كه حرفهاي شما مرا بتكان آورده كه خودم خجالت ميكشم همه حرفهاي آنها را بگويم                   

 .تكه را ذكر كردم
                                                           

 )ويراينده(  همگي از دين بازگشتند مگر سه تن                       - ١
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ـ     من . محسن نام بچه اش سقط شد      : ميگويند. سخن خود را دنبال كنيم     .  آري اينها جز در خور خنده نيست         د 
 !. آنگاه از كجا ميدانسته اند كه پسر است تا نام محسن بگزارند؟!. نيامده نام چه ميخواسته؟بچه اي كه بجهان : ميپرسم

      اما فدك كه باغي يا زميني بوده از مال يك يهودي، كه پس از فتح خيبر از بابت غنيمت جنگي به پيغمبر رسيده                       
پيغمبر فرموده هرچه از    : فه شده بود گفت   ابوبكر كه خلي  . بود، پس از مرگ آن بزرگوار دخترش فاطمه آنرا خواست         

نه علي و نه ديگران سخني . دختر پيغمبرهم خاموش گرديد و تمام شد و رفت. است) صدقه(من بماند مال بيت المال      
 .زيرا ابوبكر پاكتر از آن بود كه از زبان پيغمبر دروغ سازد و مردم او را ميشناختند. نگفتند

 : سنيان نوشته اند دختر پيغمبر از ابوبكر و عمر ناراضي ْمرد     اينكه گفته ميشود كه خود

 . ماليان شما از اين دروغها بسيار ساخته اند.  دانسته نيست كه راست باشد: اوالً 

 فرض كنيم كه راستست و چنان سخني دركتابهاي سنيان هست، تازه معنايش آنست كه دختر پيغمبر نيز                     :ثانياً  
 . نايي نداردبيش از اين مع. بشر بوده

ـ     يكشب رمضان چون چند نفر از سنيها نيز آمده بودند          .  من خودم درپاي منبر مرحوم شريعت سنگلجي بودم           ب 
: فردا شب آمد و رفت باالي منبر و گفت          . بعضي مريدها رنجيدند  . مرحوم شريعت آنشب تعريف از شيخين كرد        

جاييست : ه ديشب تعريف از شيخين كردم درخواب ديدم         ديشب خوابي ديده ام كه بايد براي شما نقل كنم، منك             
من از شيخين راضي      «: من رفتم فرمود  » يا شيخ بيا  «: بمن اشاره كرد و فرمود     . صديقه طاهره سالم اهللا عليها ايستاده      

 .»!!مرا راضي كنند بعد از آن. فدك را از دست من گرفتند. نيستم

من تعجب ميكنم   . دن مريدان پولدار از اين خوابها بسيار توانستي ديد         آقا، شريعت سنگلجي براي راضي كر      د   ـ        
ببينيد معني دارد كه دختر پيغمبر درآن جهان پس از هزار و سيصد سال كينه                . كه شما اين چيزها را بميان مي آوريد       

خواهشمندم . ور استاين چيزها ننگ آ!!. »مرا راضي كنند بعد ازآن  «: فدك را از دل بيرون نكرده باشد و تازه بگويد         
 .ديگر خارج از موضوع نشويد تا من به دليلهايي كه درباره خالفت آورده ايد پاسخ دهم

 .يك بيك پاسخ ميدهم.       شما سه دليل شمرديد كه پيغمبر امام علي بن ابيطالب را جانشين گردانيده بود

من درشگفتم كه چرا ماليان  . »ء فهذا علي موالء   من كنت موال  «: ميگوييد پيغمبر فرمود  :  داستان غدير خم   نخست      
به اين معني كسيكه غالم خود را آزاد          .  بوده است  »والء«در ميان عرب داستاني بنام       . معني اين جمله را نميدانند     

ث مثالً  اگر آن غالم  بي وارث ميمرد  ار          . توليد ميشده و احكامي داشته    » والء«ميكرده ميانه آن غالم با آقايش رابطه        
در . يكديگر ميشدند » حليف«همچنين عشاير عرب با يكديگر پيمان ميبستند كه بقول خودشان            . او به آقايش ميرسيد   
 .توليد ميشد و آن نيز احكامي داشت» والء«ميان آنها نيز رابطه 

. ميداشت» والء«ه  پيغمبر اسالم از مردم عرب ميبود و با كساني درميانه رابط           . يك بابيست »  والء«      دركتابهاي فقه   
من با هركسي وال ء داشتم و مواليش ميبودم           «: در آن باره علي را كه دامادش ميبود جانشين خود كرده و فرموده               

 .باالخره اين يك وصيت خانواده اي بوده. »پس از من اين علي موالي او خواهد بود

پيغمبر خليفه گردانيدن علي بودي بايستي       اگر مقصود   !.      من نميدانم اين جمله كجا و داستان خالفت كجاست؟          
اول اين را كه خودش يك موضوع بسيار         . نخست توضيح دهد كه مردم؛ خليفه يا جانشين مرا خدا بايد معين كند               
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خليفه اول من علي    «مهم بود به مردم ابالغ كند، پس از آن علي را نامزد جانشيني گردانيده صريح و آشكار بفرمايد                     
 .»و را برگزيده استخدا  ا. خواهدبود

شناخته نميشده و اينست    » دارنده والء «موال جز بهمان معني     . در زبان عربي بمعني جانشين يا سلطان نبوده       » موال      «
 .ميبينيم كه هم به غالم آزاد شده و هم به آقاي آزاد كننده گفته ميشده است

پس !.. دا برگزيند، پس چرا اين در قرآن گفته نشده؟                از اين گذشته، اگر حكم اسالم اين بوده كه خليفه را خ              
 !. چرا چنين حكم مهمي در قرآن نيامده؟

اوالً بهتر است آيه را از اول بخوانيد تا بدانيد كه به اين              . را دليل مي آوريد   » ...اليوم اكملت لكم دينكم   «     شما آيه   
 ما اهل لغيراهللا به و المنخنقه و الموقوذه و المترديه و             حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و        «: موضوع نميچسبد 

النطيحه و ما اكل السبع االماذكيتم و ما ذبح علي النصب و ان تستقسموا باالزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا                        
من من دينكم فالتخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دينا ف                      

 ١.»اضطر في مخمصه غير متجانف ال ثم فان اهللا غفوررحيم

معني .       در اين آيه از آغاز تا انجام سخن از خوردنيهاي حرام رانده شده و درو آنچه نيست داستان خالفت است                     
ه و خون و گوشت خوك و هرچه بينام خدا سر بريده شود و آنچه خف                 ) ميته(حرام شد به شما مردار       «: آيه اينست 

نمرده باشد و   (» مگر آنهاييكه پاك گردانيد   . شده يا با زدن و افتادن و شاخ زدن مرده و آنچه درندگان پاره كرده ا ند                
امروز كافران دربارة شما نوميد     ). تكه چوبها (همچنان استخاره با اَزالم     : و آنچه براي بتها سربريده شده     ) سرش ببريد 

امروز دين شما را درست گردانيدم و نيكيهاي خود دربارة شما بپايان              .  سيدديگر از آنان نترسيد و از من تر        . شدند
كه ميتواند از (رسانيدم و اسالم را براي شما دين برگزيدم مگر كسيكه بگرسنگي افتد و ناچار باشد و قصد گناه نكند              

 .»خدا مهربان و آمرزنده است). آن گوشتها بخورد

آنگاه چشده كه خدا اصل موضوع را نگويد و منّت گزاريش را            !. ي كجاست؟       اين آيه كجا و داستان خالفت عل      
 !. نميدانم اينها را هيچ انديشيده ايد يا نه؟!. بگويد؟

      گذشته از همه اينها،  امام علي بن ابي طالب هنگاميكه پس از كشته شدن عثمان خليفه گرديد و معاويه كشته                          
 :يكرد ما مي بينيم آن امام بمعاويه نامه نوشته چنين ميگويدشدن عثمان را بهانه گرفته گردنكشي م

انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد ان يختار و ال للغائب ان                            «
 ٢.»...رضييردو انما الشوري للمهاجرين و االنصار فان اجتمعوا علي رجل وسموء اماما كان ذلك هللا 

آن گروهي كه به ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند، با همان شرايطي كه به آنها بيعت                      «:       معنايش اينست 
. بهيچ حاضري نميرسيد كه اختيار ديگري كند و بهيچ غائبي نميرسيد كه قبول نكند               . كرده بودند بمن بيعت كردند    

ن بر سر مردي گرد آمدند و او را امام ناميدند رضاي خدا نيز در آن                 اگر آنا . زيرا شوري حق مهاجرين و انصاراست     
 .»...خواهد بود

                                                           
 )ويراينده( مدني                                                                        ٣آيه ) ٥( سوره مائده - ١
 )ويراينده                 (٨٤١سات ) نوشته فيض االسالم( نامه ششم  نهج البالغه باب پنجم- ٢
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 هيچگاه نميگويد مرا خدا      اوالًشما ببينيد كه     .       اين نامه در نهج البالغه هست و ما آنرا در تاريخها نيز مييابيم                 
 آشكاره مي گويد كه دوم. سخني نميراندهيچ از اين چيزها   . برگزيده و پيغمبر روز غديرخم مرا بمردم معرفي كرده        

مرا همان كسانيكه ابوبكر و عمر و عثمان را خليفه گردانيده بودند خليفه گردانيدند و همين را دليل حقانيت خود                         
آنها چون كسي را برگزيدند رضاي       .  تصريح ميكند كه انتخاب خليفه حق مهاجرين و انصار است             سوم. ميشمارد

 .ود و كسي حق نخواهد داشت او را نپذيردخدا نيز در آن خواهد ب

      اين نامه را مينويسد كه خالفت خود را بمعاويه مدلل گرداند و گناه او را كه برخالف اجتماع و اختيار مهاجر و                        
 .انصار قيام كرده بود بْرخش بكشد

باز جاي  !. خليفه از جانب خدا باشد؟          اكنون شما ببينيد آيا با اين نامه باز جاي آنست كه گفته شود بايستي تعيين                 
باز جاي آنست كه پنداشته شود علي به ابوبكر بيعت نميكرد و او             !.. آنست كه گفته شود ابوبكر وعمر غاصب بودند؟       

 !..را با زور به بيعت بردند؟

، از دين    توچون بمن كه مهاجر و انصار انتخاب كرده اند بيعت نميكني، گناهكاري                 :       علي بمعاويه مينويسد   
از دين  !. اگر خود او با ابوبكر همين رفتار را كرده بود آيا او نيز گناهكار نبود؟                 . خارجي، با تو جنگ خواهم كرد      

 !. خارج نميشد؟

ُبخ ُبخ لك يا علي اصبحت موالي و موال  كال مومن و  «:روز غديرخم عمر بيعت كرد و گفت :       اما اينكه ميگويند
دوباره !. اين سخن چه معني توانستي داشت؟     !. علي چگونه موالي عمر شده بود؟     . ا را ساخته اند   ، بيگمان اينه  »مومنه

 .نيز مي آورند از زمانهاي ديرتر آغاز شده» آقا «اينكه موال را بمعني . نبوده» والء«جز بمعني دارندة » موال«: ميگويم

  
 يكي از دو سوره كه به قرآن افزوده اند
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پس چه خواهيد كرد اگر به شما نشان دهم سوره هايي را كه             . د كه من گفتم اينها را ساخته اند             شما تعجب كردي  
.  كشاكش شيعه و سني يك كشاكش سياسي بر سرخالفت بوده است                ١!.شيعيان براي افزودن بقرآن ساخته اند؟       

از جمله برخي   . اينست كه از دروغ گفتن و تهمت زدن و آيه ساختن و حديث جعل كردن خودداري نكرده اند                      
بقرآن آيه هايي افزوده، دو سوره جداگانه نيز ساخته اند كه چون نسخه يكي از آنها دردست است به شما نشان                            

 . ميدهم كه ببينيد و بخوانيد  و اگر سخني داشتيد پس از تمام شدن سخنان من بگوييد

ساعت زندگاني خالفت علي را تصريح             اما داستان مرض موت پيغمبر كه گفته مي شود ميخواست در آخرين                
معني آنكه قلم و كاغذ بمن بياوريد براي        (» ائتوني بقلم و قرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا           «: كند و فرمود  

ان الرجل  «: ، و عمر چون فهميد مقصود چيست نگزاشت وگفت        )شما نوشته اي نويسم كه پس از آن بگمراهي نيفتيد         
، من نميدانم اين داستان تا چه         »قرآن براي ما بسست    : اينمرد هذيان ميگويد  «: ، به اينمعني  »هللاليهجر حسبنا كتاب ا    

البته . در اين باره تحقيق نكرده ام ولي اگر راست است حق با عمر بوده و ايرادي به او وارد نيست                      . اندازه راستست 
 .مولي گوش دهيد تا به شما روشن گردان. اين به شما گران خواهد افتاد

سرسام غير از هذيان    . »هذيان«بوده نه   » سرسام«،  بقرينه كالم مقصودش از هجر        »ان الرجل ليهجر  «:       اينكه او گفته  
، و  »اين مرد بيمار است و سرسام ميگويد      «: ولي سرسام نتيجه بيماريست عمر گفته       . هذيان نتيجه سفاهت است   . است

سرسام از عوارض   . غمبر چنانكه بيمار مي شود سرسام نيز تواند گفت         اين سخن به پيغمبر توهين نبوده  زيرا يك پي           
 .اگر خدا ميخواست پيغمبران را از سرسام مصون دارد بايستي از بيماري مصون دارد. بيماريست

آن نيز راست بوده، زيرا اساس و احكام دين در قرآن درج شده و آن كتاب                 » قرآن براي ما بسست   «:       اينكه گفته 
 .يافته بوده تكميل 

پيغمبر اسالم سواد نداشت و خواندن و نوشتن نميتوانست، پس چگونه قلم و                :       گذشته از اينها شما كه ميگوييد      
مقصودش اين بود كه قلم و كاغذ بياورند و او بفرمايد و ديگري                 : كساني ميگويند !. كاغذ ميخواسته كه بنويسد؟    

ر ميرزا حسينعلي بهاء نبود كه در دست زبان عربي گيركند و نتواند                   زيرا پيغمب . ولي اين پاسخ بيجاست    . بنويسد
اگر مقصود او اين معني بود بايستي        ). بنويسم(» اكتب... «: ما ميبينيم كه گفته است     . مقصود خود را خوب ادا كند      

 .» ... عليكم كتابا ٢ائتوا بقلم و قرطاس املي«: بفرمايد

باز از  !.  شده كه وصيتي كه پيغمبر ميخواسته بكند در موضوع مهم ديگري نبوده؟            از كجا دانسته  :       پس از همه اينها   
 !.چه كسي از دل پيغمبر آگاهي داشته؟!.  كجا دانسته شده كه نميخواسته ابوبكر يا عمر را معين گرداند ؟

. ن حديث راستست  فرض كنيم اي  . »علي مني بمنزله هرون من موسي  اال انه  ال نبي بعدي              «      آمديم برسرحديث     
به اين معني كه همچون برادر من است، آيا اين سخن كجا و               . »علي بمن ماننده هارونست بموسي     «: معنايش اينست 

. تا اينجا پاسخ دليلهاي شماست    !. من نميدانم شما چه مقصودي از دليل آوردن اينها داشتيد؟          .. داستان خالفت كجا؟  
 !.اكنون شما هر سخني داريد بگوييد؟

                                                           
 )ويراينده.                            ( سوره واليت كه در همين كتاب چاپ شده ديده شود- ١
 )ويراينده.                                         (گفتن چيزي كه ديگري بنويسد=  املي؛ امال - ٢
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 !. پس شما بخطبه شقشقيه چه ميگوييد؟ ج ـ     

ـ         امام علي بن ابيطالب كه باالي منبر        : آخر ببينيد !.  اوالً چه دليل هست كه آن خطبه يا امثال آن راستست؟              د  
 مردم نيز كه در پاي منبر. خطبه ميخوانده تندنويس نداشته كه گفته هاي او را جمله بجمله از اول تا به آخر ضبط كند         

پس به اين    . مينشستند  از  هر خطبه اي ميتوانستند  چند جمله  بذهن خود  سپارند،  همه خطبه  را كه نميتوانستند                            
از سوي ديگر اين خطبه ها و روايتها مدتها زبان بزبان و              !.  خطبه هاي دراز  نهج البالغه چه اعتمادي توان داشت؟           

سپس نيز درقرن چهارم    . تاب نويساني پيدا شده و آنها را نوشته اند        سينه بسينه گرديده تا در قرن دوم و سوم هجري ك          
 .هجري سيدرضي پيدا شده و آنها را از اين كتاب و از آن كتاب گرد آورده و نهج البالغه را نوشته

خطبه شقشقيه اگر راست هم باشد معنايش بجز اين نيست كه امام علي بن ابيطالب                 .       من از اين هم چشم ميپوشم     
اين مطلب چه داللت دارد كه خدا او را بخالفت           . ر دلش خود را بخالفت اولي از ابوبكر و عمر و عثمان ميدانسته             د

 !.برگزيده بوده و ابوبكر و عمر حق او را غصب كرده اند؟

 . حقيقت اينست كه اين مطالب قابل رد نيست و من متحيرم كه چرا تا حال ندانسته بوديمج ـ      

 .ن فرموديد فكر كنيم و جواب بدهيم من بهتر ميدانم كه ما هرسخني هم كه داريم بجلسه ديگري گزاريمچوا ـ       

ـ       اينقدر علماي بزرگ، از ابن بابويه و شيخ طوسي و مجلسي و شيخ                !.  آخر علماي ما هيچ نفهميده بودند؟       ب 
 و امثال   ١ عبدالكريم و آقا سيد ابوالحسن      بهايي و ميرداماد و آخوند مالكاظم  و حاجي شيخ عبداهللا و حاجي شيخ                

 ...اغلب اين علما صاحب مقامات بودند، كرامات داشتند!. ايشان اينها را نميدانستند؟

شما اگر به هندوستان يا به ژاپن  يا به چين برويد خواهيد ديد مجسمه هاي بد هيكل را در معبدها                           اوالً   د ـ         
دخترهاي خود  . دسته دسته زوار به آن معبدهامي آيند        . دانش نيز بت پرستي ميكنند    گزارده اند و امروز در اين جهان        

بنام برهمن، الما، ( درميان آنها نيز علماي بزرگي     . شماره آن بت پرستان چند برابر شيعيانست      . را وقف آنها ميگردانند   
. مقامشان نيز باالتر است    . لماي شماست شماره آنها بيشتر از شماره ع       . هميشه بوده اند و هستند     ) بونز و مانند اينها    

آنها نيز همين حرفها را ميزنند آنها نيز پيشوايان و علماي خود          . دستگاه الماها بسيار عاليتراز دستگاه مجتهدان شماست      
 .را پيش ميكشند

ه زني وزنجيرزني   علماي شما زشتي قم   . علماي شما چيزهاي بسيار آشكارتر از اينها رانفهميده وندانسته اند          ثانياً        
كسيكه ميميرد تن او الشه اي بيش نيست         : ببينيد. راكه اروپاييها عالمت وحشيگري اين مردم ميشمارند نفهميده اند         

. اينست بايد يا سوزانيد و يا بزيرخاك كرد و نهان ساخت          . كه اگر بماند بوي بد او مايه آزار  زندگان خواهد گرديد           
شما اين را به اين آشكاري نفهميده اند و مردگان را از گور بيرون مي آورند و با                    علماي  . احترام خود او در اينست    

. اين رفتارسراپا نافهميست. آن بوي بد صدها فرسنگ راه مي برند كه در نجف يا قم باشد و گناهانش آمرزيده گردد              
از يكسو هم چه معني دارد .  ميكنندزيرا از يكسو با آن بوي بد باعث آزار مردم ميشوند، بيماريها را در ميان مردم نشر        

من نميدانم آنان خدا را چه شناخته اند كه          !.. كه خدا كسي را بيامرزد بنام آنكه استخوانهايش در نجف يا قم است؟             
 .چنين توقعي را ازو دارند

                                                           
 )ويراينده.            ( رساله اش ديده شود٩ و ٨يد ابوالحسن اصفهاني،  ساتهاي  آقا س- ١
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ـ        از اين رفتار   علما خودشان   . مربوط بعلما نيست  . اينها رفتار عوامست  .  من مجبور هستم در اينجا دفاع كنم         ج 
 .بيزارند

 .  من سي سال پيش در يكي از روزنامه ها خواندم كه علماي نجف بحرمت نقل جنازه فتوي داده بودندا ـ      

ـ        من ميپرسم اين   . شما چيزي را كه با چشم خود مي بينيد وارونة آنرا بزبان مي آوريد              .  آقا، شما اشتباه ميكنيد    د 
آنگاه اگر اين رفتار عوام است      ! پس چرا عوام مذاهب ديگر اينها را ندارند؟       !.. د داده است؟  رفتار پست را بعوام كه يا     

همان قمه زني كه از همه زشت تر است هر وقت گفتگو شود ماليان ميگويند                   !. پس چرا علماتان جلو نميگيرند؟     
اين را بايد از    «: وام فريبي ميگويند  ولي اگر استفتاء كنند فتوي بحرام بودنش نمي دهند بلكه براي ع           . رفتار عوام است  

 .علماي شما درشيوه دكانداري بسيار استادند. »حضرت عباس استفتاء كرد

      گذشته از اينها، مگر فراموش شده كه پيش از آنكه پهلوي برخيزد همه ساله در محرم مجتهدين بزرگ شما                          
وزنجيرزني و قمه زني بيايند و بروند و روز آخر به             خانه هاي خود را حسينيه ميگردانيدند كه دسته هاي سينه زني              

در همان نجف و كربال درصحن هاي امامانتان         !. بعلما مربوط نيست؟  : باز ميتوانيد گفت  . سردسته ها خلعت ميدادند   
 بلكه. ميشمارند و علماي بزرگ شما مي بينند و جلو نمي گيرند          » خصائص شيعه «قمه ميزنند و زنجير ميزنند و اينرا از         

 .با رفتار خود ميفهمانند كه اينها بايد بود

نام نهاد، اوال خود علماي شما وصيت ميكنند كه           » گوربگورگردانيدن مردگان «      درباره نقل جنازه كه بايد آنرا        
 تهران يا جنازه هاي آنها را ببرند و ما ميتوانيم صد تن از ايشان را با نامهاشان بشماريم كه جنازه هاشان را از تبريز يا از

دوم علماي شما همين موضوع را دركتابهاي فقهي عنوان كرده آنرا             . از شهرهاي ديگر به كربال يا نجف برده ا ند           
   ١.من اگر دراينجا از  كتابهاي فقهي داشتم به شما نشان ميدادم. جايز شمارده اند

اند كه كسيكه در نجف يا در         درحديثهاي شما وعده داده      .  سرچشمه اين رفتار زشت حديثهاي شماست        ثالثاً
با اينحال شما   . قبر آدم و نوح نيز در نجف است       . كربال دفن شود از فشار قبر وسئوال منكر و نكير در امان خواهد بود             

 .»مربوط بعلما نيست«: چشم رويهم گزارده مي گوييد

لماي بزرگوار شما بوده كه     ميرزا محمد علي نخجواني يكي از ع       :       من نمي دانم از كجايش به شما صحبت كنم         
درآن كتاب چون بصورت     . »دعاه الحسينيه «اين مرد كتابي نوشته و چاپ كرده بنام            . ده و بيست سال پيش مرده       

 ٢جنازه هاي مردگان را كه به مشاهد مشرفه ميبرند بسيار اتفاق مي افتد كه چاروادار                : سئوال و جواب است ميپرسند    
آقا .  حق سرحد ندهد استخوانهاي آنها را ميشكند و در يك توبره اسبي ميريزد                براي آنكه از سرحد قاچاقي برد و       

                                                           
شيخ از موارديكه .  كه چون بسيار ديدنيست در اينجا آورده ميشود شيخ جعفر كبير پيدا شد» كشف الغطاء« در هنگام چاپ دسترس به جمله هايي از كتاب - ١

و منها ان يكون ذلك اليصاله الي محل يرجي فوزه بالثواب او نجاته من العقاب كالنقل الي «: د و چنين ميگويدبيرون آوردن مرده از گور جايز است بحث ميكن
المشاهد المشرفه او مقابر مطلق االولياء و الشهداء و الصلحاء و العلماء و ربما كان ذلك اولي من غيره فيخرجه كال او بعضا عظما او لحما او مجتمعا و لو ال قيام 

 .»جماع و السيره علي عدم وجوبه لقلنا بوجوبه في بعض المحالاال

شيخ كبير جايز ميداند كه گورها را باز كنند و استخوان يا گوشت مردگان يا هر دوي آنها را بيرون آورند به نجف يا به كربال و يا به بارگاه فالن امامزاده يا بهمان 
 .لماي ما آنرا واجب ندانسته اند، من حكم بواجب بودن ميكردماگر نبود كه ع: ميگويد. عالم يا درويش نقل كنند

 )ويراينده(دارنده اسب                                =  اسب                            چاروادار=  چاروا- ٢
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!)  تن علي اكبر را نيز با شمشيرها تكه تكه كردند         . ( »له اسوه بعلي االكبر فقطعوه اربا اربا      «عيب ندارد     : جواب ميدهد 
 باز شما

   .»مربوط بعلما نيست «: بگوييد

يكي از روزنامه ها خواندم كه علماي نجف بحرمت نقل جنازه فتوي داده                سي سال پيش در   «:  اين آقا ميگويد  
من نميدانم كدام روزنامه بوده، فتوي دهندگان كه ها بوده اند  ولي اين خود گفتگوييست كه اين مذهب                       . »بودند

يگري شما  رنگ ثابتي ندارد و علماي شما آزادند  كه مطابق مصالح دكانداري خودشان هر زمان آنرا برنگ د                           
: ولي چون رواج گرفته برگشته گفته اند      . ما ديده ايم هرچيز تازه كه درآمده علماي شما مخالفت كرده اند            . اندازند

: ما هنوز فراموش نكرده ايم كه براي خوراك خوردن با قاشق و چنگال حديثي ساختند                . »درمذهب ما نيز چنينست   «
 .مقصود از خار چنگال بوده:  گفتند).پيغمبر با خار ميخورد(» كان النبي باكل بالشوك«

      در سي و چند سال پيش كه آغاز مشروطه ميبود و احساسات ميهن پرستي در ايرانيان نيرو ميداشت و گاهي نيز                        
از بردن جنازه ومانند آنها نكوهش ميرفت ببينيد كدام يكي از ماليان نجف بوده اند كه براي خوشايند مردم چنان                        

 .فتوي داده

  
 وانهاي مردگان را بار كرده به كربال ميبرنداستخ

مگر هر روز دركربال و نجف نمي بينند         !.       بهرحال اگر علما به اين كار زشت راضي نيستند چرا جلو نميگيرند؟             
 !..كه پياپي اتومبيلها در مي آيند و بار استخوان گنديده مي آورند؟

دركوچه كه راه ميرفتيم يكبار مي ديديم اتومبيلي آمد و رد شد : ميگويد.       يكي از آشنايان من درنجف بوده است      
ازجلو گاراژها كه ميگذشتيم ناچار ميبوديم دماغ و         . و بوي گند بسيار بدي مخلوط با گرد و خاك هوا را پر كرد                

ديم مرده  برميگشتيم ميدي . در صحن كه مي ايستاديم يكبار ميديديم بوي عفونت  در هوا پيچيد            . دهان خود را بگيريم   
 .تازه اي از چند روز راه آورده اند كه طوافي دهند و ببرند و روانه بهشتش كنند

يكي از كارها در نجف رفتن به پيشواز جنازه هاي بزرگان و توانگرانست كه هر چند زمان يكي را از                       :       ميگويد
 .هندوستان يا از ايران يا از جاهاي ديگر مي آورند
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 يكي از مرضهاي بسيار شايع سل است و من عقيده مندم كه باعث شيوع آن عفونتي است كه                    در نجف :       ميگويد
درد بدتر اينجاست كه در آن شهر يكنفر پزشك نيست كه باري به معالجه                 . هواي آنجا از اين مردگان پيدا ميكند       

 .جوانان بسيار در آغاز  زندگاني با آن مرض زير خاك ميروند. پردازد

 . بزيارت چه ميگوييد؟ شما ب ـ     

ـ        شما نيز هرچه خواهيد    .  خواهشمندم بگزاريد ديگر بسخن خود بپردازم و تاريخچه مذهب را بپايان رسانم               د 
 .پرسيد يا هر ايرادي خواهيد گرفت به آخر نگه داريد

 گرد آمدند و به ابوبكر       اين بود ياران او   .       چنانكه گفتم پيغمبر اسالم بي آنكه جانشيني برگزيند از جهان رفت             
او نيز ده سال و چند ماه . پس ازو به عمر بيعت كردند. ابوبكر دو سال و چند ماه بود تا از جهان گذشت . بيعت كردند 

عثمان . در زمان عثمان؛ اول دفعه بود كه اختالف پيدا شد          . پس ازو عثمان را برگزيدند    .  بود و بدرود زندگي گفت    
اين به مسلمانان برخورد و     .  اميه بودند دور خود گرد آورده بود و پول و كار به آنها ميداد              خويشان خود را كه از بني     

پس ازو به امام علي بن ابيطالب       . ايراد گرفتند و عثمان چون گوش نداد يكدسته از ايشان دست بهم داده او را كشتند               
ولي .  نافرماني نمود و كار به جنگ كشيد         معاويه كه والي شام بود كشته شدن عثمان را بهانه ساخته             . بيعت كردند 

پس ازو به پسرش    . نتيجه اي بدست نيامد و امام علي ابن ابيطالب با دست عبدالرحمن بن ملجم دركوفه كشته شد                    
 .اين با معاويه صلح كرد و خالفت را به او سپرد. حسن بيعت كردند

ا بشكل سلطنت انداخت كه پس ازو پسرش يزيد خليفه          اين بود خالفت ر   .       معاويه به اسالم ايمان استواري نداشت     
 .يا بهتر گوييم پادشاه گرديد

      آن رفتار معاويه كه خالفت را با زور و نيرنگ بدست آورده و آن را بشكل سلطنت انداخته بود به مسلمانان                           
ليكن پس از مرگ او مردم       .  بلند كرد  ١گران مي افتاد و او را دشمن ميداشتند ولي تا زنده بود آوازي نمي يارستند                

كوفه به حسين بن علي نامه نوشتند و او را به كوفه خواندند كه بخالفت بردارند و حسين چون آمد بيوفايي كردند                         
 .واو را به كشتن دادند كه داستانش را همه ميدانند

گ او اختالل دركار بني     پس از مر  .       پس از معاويه كه پسرش يزيد جانشين بود سه سال نگذشت كه او نيز ْمرد                 
از جمله دو   . اميه پيدا شد و دراين هنگام بود كه كسان بسياري به آرزوي خالفت افتادند و به كوششهايي برخاستند                   

خالفت را حق خود     ) پسران عباس عموي پيغمبر    (و ديگري عباسيان     ) پسران علي (خانواده بزرگي يكي علويان       
 .دانسته طالب آن شدند

بمعني پيروان  » شيعه«. ناميده ميشدند » شيعه«ن پيروان بسيار ميداشتند كه خواهان ايشان ميبودند آنان                  چون علويا 
 .آغاز ميشود) از زمان بني اميه(از همين هنگام » شيعه«تاريخچه . است

ت ميبوده جاي         اين شيعيان ميگفتند علويان بخالفت سزاوارتر از بني اميه و بني عباس ميباشند، و اين سخنشان راس                
در ابتدا نيز بيشترشان مردان با شرافت ميبودند و در راه عقيده خود سر و جان ميباختند ولي كم كم آن                  . ايرادي نيست 

                                                           
 )ويراينده(جرأت كردن                                               =  يارستن - ١
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داستان حسين بن علي و بيوفايي شيعيان با وي           . مردان با شرافت رفتند و يكدسته ماجراجوياني بجاي ايشان آمدند           
 .بهترين گواه اين سخنست

علي از اول بخالفت     «: يز شگفتر آنكه كساني از ميان اين شيعيان به تندروي برخاسته چنين ميگفتند                        يك چ 
 .همين را عنوان گرفته به آن سه تن بد ميگفتند» ابوبكر و عمر و عثمان كه پيش افتادند به او ظلم كردند. سزاوارتربود

موضوع اين بود كه    . شناخته شدند »  رافضي«ه رخ داد بنام             اينان  تندروان  شيعه  بودند و  در نتيجه  داستاني ك               
كه خود  مرد دلير و پارسايي ميبود  در زمان هشام بن عبدالملك براي انجام كاري                 ) نوه حسين بن علي   (زيد بن علي    

 كردند كه به كوفه آمد، و چون ميخواست بازگردد مردم كوفه نگزاردند و او را نگه داشته پانزده هزار نفر به او بيعت    
زيد تهيه مقدمات كرد و چون هنگامش رسيد كه خروج كند گروه انبوهي از              . خروج كند و خالفت را بدست آورد      

من از آنان جز    «: زيد پاسخ داد  . »شما درباره ابوبكر وعمر چه ميگوييد؟     «: همان شيعيان بنزد او آمدند و چنين پرسيدند       
شيعيان همين سخن او را بهانه گرفتند و از پيرامون او               . » هستيم ما خاندان علي از ايشان راضي       . نيك نمي گويم  

» رافضه«ازهمان هنگام آنانرا    . »مرا درهنگاميكه نياز سخت به كمك ميداشتم رها كرديد          «: زيد گفت . پراكنده شدند 
اين گواه  . فتبشومي همين رفتار ايشان بود كه زيد چون خروج كرد كشته شد و از ميان ر               . ناميدند) يا رها كنندگان  (

 . ديگري به بدي و ماجراجويي آن گروهست

چيزيكه بود عباسيان در ميان     .       باري چنانكه گفتيم از يكسو عباسيان و از يكسو علويان براي خالفت ميكوشيدند             
نه چيني  آنگاه بزمي . برگزيده همه شان بخالفت او ميكوشيدند     ) ابراهيم امام (خود اتفاق داشتند و يكي را از ميان خود          

چون ميدانستند كه ايرانيان از بني اميه ناخشنودند ابومسلم را به ايران فرستادند كه در               . برخاسته تهيه مقدمات ميكردند   
آنگاه با هم اتفاق نداشتند     . ليكن علويان بخود مغرور بوده به تهيه زمينه حاجت نمي ديدند           . اينجا زمينه آماده گرداند   

ولي علويان جز صدمه    . درنتيجه اينها بود كه بني عباس كار  را از پيش بردند             . گزيدندو يكي را از ميان خود برنمي       
، ١نتيجه اي نيافتند و كسان بسياري از آنان ـ از زيد بن علي، محمد نفس زكيه،  برادرش ابراهيم،  حسين صاحب فَخّ                        

ردند و كاري نتوانستند و كشته شدند       يحيي بن زيد و ديگران ـ چه در زمان بني اميه و چه در زمان بني عباس قيام ك                    
 .نام نهاده» مقاتل الطالبين«كه سرگذشت آنها را ابوالفرج اصفهاني كتابي گردانيده و 

      بهرحال يكي از كسانيكه درآن زمان در آرزوي خالفت بود و دعوي آنرا داشت جعفر بن محمد الصادق است                     
كه پيروانش همان تندروان شيعه يا رافضيان ميبودند يك سخن تازه             اين امام   . كه شيعيان او را امام ششم ميشناسند       

خليفه آنست كه خدا برگزيند و هركسي را كه خدا برگزيده است خليفه                  : بميان آورده بود بدينسان كه ميگفت       
كسي را كه خدا    : ميگفت. چه قادر باشد و رشته حكومت را بدست گيرد  و چه قادر نباشد و در خانه بنشيند                   . است

 .برگزيده است مردم بايد به او اطاعت كنند و اگر نكردند پيش خدا گناهكار خواهند بود

      اينها را ميگفت و چنين نتيجه ميگرفت كه مرا خدا برگزيده و شما بايد بمن اطاعت كنيد و خمس و مال امام                            
 .پردازيد

                                                           
 )ويراينده(م ، تله ، يا كسيكه در خواب خُرخُر كند                              دا=  فَخّ - ١
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 دعوي او را پذيرفته  گردن ميگزاردند و                 بدينسان در خانه نشسته  بي دردسر دعوي خالفت ميكرد و پيروانش              
اول خليفه كه خدا برگزيد اميرالمومنين  علي بن ابيطالب          : براي آنكه ريشه كار خود را استوار گردانند چنين ميگفتند         

پس ازو پسرش حسن، پس ازو برادرش حسين، پس ازو پسرش علي بن الحسين، پس ازو پسرش محمدالباقر،                     . بود
 .د الصادقپس ازو جعفربن محم

      آن سخنانيكه دربارة خليفه برگزيدن پيغمبر، و مرتد شدن ياران او، و اذيت رسانيدن عمر بفاطمه، و ديگر                            
آري دراينزمان پيداشده و    . داستانهايي كه دركتابهاي شيعيانست و شما نيز مقداري ذكر كرديد، در اينزمان پيدا شده              

 .پيش ازآن نبوده

.  كنند و آنرا پنهان دارند     »تقيه«ن امام كه دعوي خالفت ميكرد به ياران خود  مي سپرد كه                    شگفتر آنست كه اي   
 .آنان نيز اين دستور را بكار ميبستند

 موضوع اينكه خليفه را بايد خدا برگزيند         اول.       اكنون شما ببينيد كه دراين كار جاي چه ايرادهاي بزرگي بوده           
از جمله نامه امام علي بن ابيطالب را كه بمعاويه          . اد كردم كه اين دعوي راست نيست      من به شما دليلها ي    . راست نبوده 

 !.دليل روشنتر از آن چه باشد؟. نوشته براي شما خواندم

      گذشته از آنكه ما مي بينيم خود علويان از چنين سخني آگاه نبوده اند وكسان بسياري از آنان برخاسته طلب                          
زين ( محمد بن حنفيه پسر امام علي بن ابيطالب، پس از مرگ يزيد با بودن علي بن الحسين                    مثالً. خالفت ميكرده اند  

درمدينه بخالفت برخاست و علويها نيز او را پذيرفتند و كسي ايراد نگرفت كه خليفه علي بن الحسين                         ) العابدين
وفه خروج كرده اقتداري پيدا     بلكه موضوع اينست كه مختار كه درك       . خود علي بن الحسين نيز ايراد نگرفت       . است

اين بود مختار آنرا به محمد بن حنفيه تكليف         . كرده بود اول خالفت را به علي بن الحسين تكليف كرد و او نپذيرفت             
 .كرد و او پذيرفت و بخالفت برخاست

اشد بخالفت  با بودن برادرزاده اش كه همان جعفر بن محمد ب          ) پسر همان علي بن الحسين    (      همچنان زيدبن علي    
خليفه بايد از سوي خدا باشد و در اين زمان جعفر بن محمد برادر زاده تو خليفه                      «: برخاست و كسي به او نگفت      

  .»است

نوه پسرامام  (      همچنان در زمان همان امام جعفر بزرگان علويان در مدينه مجلس كردند و به محمد نفس زكيه                       
عت كسي ايراد نگرفت كه خليفه بايد برگزيده خدا باشد و آن برگزيده               بيعت كردند و در ميان آنهمه جما       )  حسن

باز نوشته  . بلكه چنانكه نوشته اند فرستادند عقب آن امام كه بيايد او نيز بيعت كند             . در اين زمان جعفر بن محمد است      
از نوشته اند كه او آمد ولي       ب. »مي آيد و اين اتفاق  را بهم ميزند        «:  اند كه عبداهللا پدر محمد رضايت نميداد و ميگفت        

دركتاب هاي شيعيان دراينجا فرصت يافته        . ولي ديگران بيعت كردند    » اين كار پيش نميرود    «: بيعت نكرد وگفت  
آن امام،  ابوجعفر منصور را كه درآن مجلس بود و قباي زردي بتن ميداشت                 : ميگويند. معجزه اي نيز نقل كرده اند     

 .»اين زرد پوش استخالفت مال «: نشان داد و فرمود

يا (آنگاه چنانكه گفتم چون تندروان شيعه        . طالبان خالفت ازعلويان بسيار بوده اند      .       از اين داستانها بسيار است     
بنزد زيد بن علي آمدند و ازو درباره ابوبكر و عمر پرسيدند، زيد با همه احتياج شديد كه بهمراهي و                            ) رافضيان
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ما خاندان علي از ايشان      «: ان رفتار نكرد و ازابوبكر وعمر رضايت نشان داده گفت            ياوري آنان داشت بدلخواه آن     
از سوي ديگر اين ميرساند كه موضوع خليفه اول          . اين خود دليل جوانمردي و بزرگواري زيد است        . »راضي هستيم 

 .بودن امام علي بن ابيطالب و غصب خالفت كردن عمر و ابوبكر درزمانهاي ديرتر ساخته شده

از چنين خليفه اي چه سودي توانستي       !.  اين چه خالفت بوده كه كسي در خانه نشيند و بگويد من خليفه ام؟              دوم      
خليفه خانه نشين چه معنا     . آخر خالفت براي آن بوده كه كسي باشد قدرت پيدا كند و جهان اسالم را راه برد                 !. بود؟

به فالن مرد  بيكاره      .  است كه ما در زمان  قاجاريه داشتيم        »  انسردار« خليفه شبيه آن        ١اين نحو !.  توانستي داشت؟ 
سردار آنست كه لشكرهايي در زير       !. از آن سردار چه فايده توانستي بود؟       . »سردار اعظم «خانه نشين لقب ميدادند      

 !.يكمرد بيكاره چه سرداري توانستي كرد؟. فرمان خود داشته آنها را اداره كند و به جنگهايي برد

مردم : ميگويم. گناه مردم بوده كه بر سر او جمع نشده اند تا اقتدار پيدا كند و خالفت را بدست گيرد                    :     ميگويند  
كسيكه درخانه مينشسته و تنها در نزد ياران خود دعوي          !. از كجا ميدانستند كه او خليفه است تا بر سرش جمع شوند؟           

كسي نگوييد، مردم از كجا آگاه ميشدند كه ادعاي او را بپذيرند يا             خالفت ميكرده و مي سپرده كه پنهان داريد و به           
كسيكه خالفت ميخواست بايستي بيرون آيد و دعوي خود را بگوشها رساند و هر دليلي دارد ياد كند و                      !  نپذيرند؟

وي كسيكه درخانه مينشسته وبراي آنكه كمترين زحمتي به او نرسد دع             . مردانه بكوشد و خالفت را بدست آورد        
 !.خود را پنهان ميداشته، مردم چه گناهي كرده اند كه او را نشناخته اند؟

ياد دارم كه به يكي از آنان كه مردي صوفي مسلك و خانه        .       من دراينجا باز به ياد سرداران زمان قاجاريه مي افتم         
وني بدست من بدهند تا ببينند چه        قش«: گفته بود .  »!شما چه سرداري هستيد؟    «: نشيني بود  ايراد گرفته گفته بودند        

كسيكه ميخواهد سردار باشد درخانه نمي نشيند كه بياورند و قشوني به او بسپارند بلكه        «:  گفته بودند . »سرداري هستم 
از آغاز جواني خودش بميان قشون ميرود و فنون جنگ را ياد ميگيرد، و سپس درمحاربات  لياقت خود را نشان                           

 .» ميرسدميدهد و بمقام سرداري

ولي اين سئوال چون وقتش     . اگر چه فرموديد سئوالي نكنيم تا شما مطلب خود را تا آخر ادا كنيد               .       ج ـ ببخشيد  
 .ائمه ما امام بودند، براي بيان احكام اسالم بودند: ميگذرد بايد بگويم

نها خليفه نبودند و دعوي خالفت       اگرآ!. آيا مقصودتان آنست كه آنها خليفه نبودند؟       !..       د ـ مقصودتان چيست؟   
چرا آنها را غاصب      ! پس چه دشمني با ابوبكر وعمر داشتند؟          !  نداشتند پس چه كشاكشي با خلفا ميكردند؟          

پيغمبر : من چون گفتم  !. بعالوه مگر خود شما نبوديد كه يكساعت پيش گفتگو از خالفت كرديد؟                ! ميخواندند؟
علي را خليفه گردانيده بود، و موضوع غدير خم و             : ا ايراد گرفته گفتيد    اسـالم ْمرد  بي آنكه خليفه برگزيند شم          

 !.چشد كه در يكساعت سخن خود را فراموش كرديد؟!  داستان مرض موت پيغمبر را دليل آورديد؟

ولي .       آري اين خود بحثيست  كه درجنبش شيعيگري نخست گفتگو از خالفت بوده و كشاكشها برسر آن ميرفته                 
شما اگر  . وضوع عوض شده و ادعايي كه در ميان بوده برنگ ديگري افتاده كه آنرا امامت ناميده اند                       كم كم م  

 :اكنون هم كه پرسيديد گوش دهيد تا شرح دهم. صبركرده بوديد من خودم آنرا برايتان شرح ميدادم

                                                           
 )ويراينده(روش ، آهنگ ، قصد ، تمايل                            =    نحو - ١
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كسيكه . ليفه بمعني جانشينست   امام بمعني پيشوا و خ      .       بايد دانست در ابتداي اسالم  امام با خليفه يكي بوده               
همان نامة امام علي بن ابيطالب بمعاويه كه ياد كردم درآنجا           . جانشين پيغمبرميشده  پيشواي مسلمانان نيز همان ميبوده       

 . كه مسلما مقصودش خليفه است١»فان اجتمعو اعلي رجل و اتخذوه اماما«: نيز امام را بمعني خليفه آورده

ما جعفر الصادق مدعي شد كه خليفه را بايد خدا برگزيند و خود او نهاني دعوي خالفت                          ولي سپس كه امام ش    
. ميناميدند كه بمعني مطلق پيشوا نيز توانستي بود       » امام«بنامند،  » خليفه«ميكرد، گويا پيروانش جسارت نميكردند او را          

سپس نيز  . ليفه خانه نشين و نهان را امام ناميدند       جدا شد كه اينگونه خ    » خليفه«از    » امام«اين بود در زمان اينها كم كم        
به علوم اولين و آخرين داناست، از غيب        : چون هرزمان غُلُو ديگري در بارة آن ميكردند و اوصاف به او مي افزودند             

آگاهست، زبان حيوانات را ميشناسد، زمين و آسمان دراختيار اوست، از بركت وجود اوست كه مردم زنده هستند                     
ميخورند، روز قيامت اختيار شفاعت در دست اوست ـ از اينگونه پياپي ميچسباندند، اين بود يك موضوع                     وروزي  

 .معني تازه غريبي پيدا كرد» امام«تازه اي توليد شد و 

چه بهرحال مسلم است كه امام جعفر صادق و            .       ليكن اينها بسخنان من ضرر ندارد، ايرادي به آنها نتواند بود              
اينست من ايراد گرفته     .  او دعوي خالفت ميكردند و خلفاي بني عباس را غاصب حق خود مي دانستند                   جانشينان
اين چكاري بودكه كسي خودش به تحصيل خالفت نكوشد و          !. خليفه خانه نشين چه معني توانستي داشت؟      : ميگويم

من !. ه مي بردند غاصب بخواند؟    رنج بخود راه ندهد وآنهاييكه كوشيده و بدست آورده بودند و جهان اسالم را را                 
 .خدا به شما خرد داده است. شما اينها را بينديشيد!. نمي دانم باين رفتار چه نامي توان داد؟

من تاريخچه آن مذهب را شرح دادم و اينست ايرادهايم           » !.ايرادتان بمذهب شيعه چيست؟   «:      شما از من پرسيديد   
 :را فهرست ميكنـــم

 . برآن بوده كه خليفه بايد از سوي خدا برگزيده شود و اين راست نبودهبنياد اين مذهبـ ١

 آنچه درباره اجبار امام علي بن ابيطالب به بيعت و اذيت دختر پيغمبر و امثال اينها گفته شده سرتاپا دروغست و                         ـ٢
 .ز ايشان بوده استآن توهيني كه شيعيان به شيخين و ديگر ياران پيغمبر كرده اند  ناداني و بدنهادي بزرگي ا

 اينكه امام ششم شما و جانشينان او دعوي خالفت كرده اند من نميدانم خليفه خانه نشين كه دعوي خود را هم                         ـ٣ 
 !.پنهان ميكرده چه معني توانستي داشت؟

 بخدا  اين. اين گزافه بافتن است    . شما ميگوييد امامانتان از نور آفريده شده بودند و از جنس اين مردم نبودند                  ـ  ٤
در قرآن ميگويد   . پيغمبر اسالم با آن جايگاهش چنين دعوي نداشته        .  همه مردمان از يك جنسند     ٢.دروغ بستن است  

 .من بشري همچون شمايم

اينها گزافه است و    . مردم از بركت وجود ايشان روزي ميخورند       . مي گوييد جهان بخاطر امامانتان آفريده شده       ـ  ٥
 . با آن بزرگواريش چنين دعوايي نكردپيغمبراسالم. بسيار بي معنيست

                                                           
 )ويراينده.                   (»... آن خواهد بوداگر آنان بر سر مردي گرد آمدند و او را امام ناميدند رضاي خدا نيز در. شوري حق مهاجرين و انصاراست...  «- ١
 ) ويراينده(        مكي٢١آيه ) ٦(سوره انعام   )       ستمگرين مردم كسيست كه به خدا دروغ بندد(»    و من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا«:   به گفته قرآن- ٢
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چگونه . پيغمبر اسالم با  آن برگزيدگيش آشكاره از غيبداني بيزاري ميجست         . مي گوييد امامانتان غيب ميدانستند    ـ  ٦
 ١!...بوده كه اينها ميدانسته اند؟

زه ميخواستند و ميگفتند    پيغمبر اسالم كه برخاسته بود مردم مي آمدند و معج          . ميگوييد امامانتان معجزه ميكردند   ـ  ٧
ولي اينها معجزه هم     . »من نميتوانم «: اگر نياوري تو را نخواهيم پذيرفت و او ناتواني مينمود و آشكاره ميگفت                   

 ٢.ميتوانسته اند

ـ ٨  شما بروي خاك امامانتان گنبدها افراشته دستگاهي چيده ايد كه از صدها فرسنگ راه بزيارت ميرويد و در برابر                     
 .ستيد و حاجت ميخواهيد كه اين خود  بت پرستي آشكار استآنها مي اي

گريستن  به حسين    !.. چرا؟: من ميپرسم .  شما مي گوييد هركه به امام حسين بگريد همه گناهانش آمرزيده ميشود           ـ  ٩
شما خدا را چه شناخته ايد كه چنين            !.. بن علي چكار بزرگيست كه خدا همه گناهان گريه كننده را بيامرزد؟                 

 ! ..كاريها را به او نسبت ميدهيد؟هوس

 شما مي گوييد روز قيامت امامانتان شفاعت خواهندكرد و هيچ  نميدانيد كه شفاعت دردستگاه ظلم و جهل                        ـ١٠
يك  پادشاه يا ستمگر است و به كساني بيگناه صدمه ميزند، يا نافهمست و گناهكار  را از بيگناه تشخيص                      . تواند بود 

در آن دستگاهست كه كساني ميتوانند شفاعت كنند و گرفتاران را خالص                 .  زدن ميدهد   نداده  دستور كشتن يا      
آيا شما ميتوانيد در عدليه به كسيكه محكوم شده             !.. دردستگاه عدالت و علم؛ شفاعت چه معني دارد؟          . گردانند

 ٣!..شفاعت كنيد؟

 .خن بيش از اين دامنه دهمنخواستم بس.       اينها ده ايراد است كه ياد كردم و تنها اينها نيست

ـ         از اين قرار كه شما مي گوييد اين مذهب از ريشه باطل بوده و ما مسلمان نيستيم  سهل است كه مشرك و                            ا 
 .بت پرست هم هستيم

 . بلي ديگر معنايش همينست ج ـ    

ـ        معجزه نشان نميداد و ناتواني اظهار       ايشان ميفرمايند پيغمبر اسالم   .  من بعضي از اين ايرادها را هيچ نمي فهمم         ب 
اساسا پيغمبر اگر معجزه نداشته باشد پس با چه           . من نمي دانم پس ِبچه وسيله مردم به او ايمان مي آوردند              . ميكرد

 .دليل صدق اقوال او دانسته خواهد شد؟

ا به شما خرد داده كه راست و        خد: باز ميگويم . سخني بي دليل بزبان نياوردم    . من هرچه گفتم دليل ياد كردم     د ـ         
در اين مذهب شما چيزهايي هست كه آدم چون ميشنود بقول عوام موهاي تنش                 . دروغ و حق و باطل را بشناسيد       

                                                           
 )ويراينده     (٥٠سوره االنعام آيه )                                                                        تممن از ناپيدا آگاه نيس(»              ال اعلم الغيب   «- ١

 )ويراينده       (.                                                                                          » لو كنت اعلم الغيب الستكثرت من الخير و ما مسني السوء «
 )ويراينده  (٩٣سوره اسري انتهاي آيه  )                     آيا من جز يكتن آدمي ام كه خدا بسوي شما فرستاده(»   هل كنت اال بشرا رسوال- ٢

به او داده نميشود بگو نشانه ها در نزد خداست و » نتوانستني«و گفتند پس چرا نشاني (» و قالوا لوال انزل عليه آيات من ربه قل انما االيات عنداهللا و انما انا نذير مبين «
 ) ويراينده  (٥٠سوره عنكبوت آيه )                                                                                                           من جز يك ترساننده نميباشم 

 :ر پيامبر اسالم بهانه بت پرستان قريش در براب- ٣

 )ويراينده   (١٨سوره يونس آيه )                                                            شفيعان ما نزد خدايند) بتها(اينها(»             هوالء شفعائنا عند اهللا«

 )ويراينده   (٣سوره الزمر آيه )                       خدا نزديكتر شويمما به اينها بندگي ميكنيم كه به ( »       ما نعبدهم اال ليقر بونا الي اهللا زلفي«
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دركتابهاتان مينويسند امام جعفر صادق پسرش اسماعيل را جانشين خود           : شما به اين چه ميگوييد    : ببينيد. سيخ ميشود 
قضا را اسماعيل پيش از خود او مرد و آن امام             .  كه پس از من امام او خواهد بود          گردانيده به يارانش آگاهي داد     

براي خدا درباره اسماعيل بدا      «: اين عبارت را دركتابهاتان چنين معني كرده اند          . »بدا هللا في امراسماعيل     « : گفت
 .   »حاصل شد

آنجمله را اگر بي پرده معني كنيم        . ن شدن نيست  ما اگر معناي فارسي آنرا بخواهيم جز پشيما        !. چيست؟» بــدا      «
معنايش اينست و جز    . »خدا از قصدي كه درباره اسماعيل داشت وميخواست او امام باشد پشيمان گرديد            «: بايد گفت 
 .اين نيست

ب از اين داستان پيداست كه امام شما دعوي غي          .       اكنون شما نيك انديشيد كه از اين داستان چه توان فهميد؟             
دانستن داشته است، و چون اسماعيل را بجانشيني معرفي كرده و او پيش از خودش مرده ديده كه اين به غيبداني او                        

نسبت پشيماني بخدا دادن را     . »خدا از قصد خود پشيمان شد     «:  برميخورد و مردم ايراد خواهند گرفت، اينست گفته        
 . بهتر دانسته تا نسبت غيب نداني بخودش

 :  شما مي پرسم      من از

پس چرا پيغمبر اسالم با آن جايگاه برانگيختگي غيب نميدانسته و ما                !.  امام شما از كجا غيب ميدانست؟        اوالً
ولي اين نوه اش كه شما او را امام          ). من غيب نميدانم  (»  ال اعلم الغيب  «:  ميبينيم آشكاره در قرآن در دو جا ميگويد       

 !.مگر امام جايگاهش واالتر از پيغمبر ميباشد؟!. ند غيب ميدانسته؟ميخوانيد و ديگران هيچكاره ميشناس

 !.آيا مردمي را با اين باورها خداشناس توان شناخت؟!.  آيا نسبت پشيماني بخدا دادن توهين به او نيست؟ثانياً

انست كه به هرچه ايراد     اين شيوه ايش  . اينها از آن امام نيست    :       ميدانم علماتان فوري اينرا انكار كرده خواهند گفت       
مذهب شما بروي همين حرفها     : ميگوييم!. پس چرا درهمه كتابهاتان نوشته ايد؟     : ما ميگوييم . گرفته شود انكار ميكنند   

از اين داستان من به ياد مي آورم آنرا كه درشرح حال ابوسعيد ابوالخير خواندم كه بچه اي ازو مرده                    . بنياد يافته است  
بدبخت چون خود را     . » بر ايشان فرستاديم   ١اهل بهشت از ما يادگاري خواستند يك شَماِمه       : گفتبه مردم چنين    . بود

قطب ميخواند و چنين مدعي بود كه اختيار جهان دردست اوست چون ديده مردن بچه اش به آن ادعا خواهد                             
 . برخورد بچنين دروغي برخاسته است

شنيده ام يكي از خوانين بختياري پسر       . فتد كه نميخواهم ناگفته گزارم          يكداستان عاميانه ديگري نيز به يادم مي ا        
من هو ميكشم و جدم او را شفا         « : چون درآنجا پزشك نيست سيدي مي آيد و ميگويد         . جوانش ناخوش شده بوده   

  كه   خان. فردا كه دوباره ميرود پسر مرده بوده        . يك پولي از خان ميگيرد كه هويي بكشد و باز ميگردد             . »ميدهد
سيد »  !.سيد، پس تو پول گرفتي كه هو كشي، پس چشد؟            «: دلسوخته و خشمناك ميبوده پرخاش كرده ميگويد        

 .»!!جدم نامردي كرده است. خان؛ هو كشيدم«: مضطرب شده چنين ميگويد

ند اين  اما اينكه آقاي ب در باره معجزه اشكال ميكن            .       آن داستان در كتابهاي شما بي شباهت به اينها نيست              
دريكجا از  . دراين باره در قرآن آيه هاي بسياري هست       . بيگفتگوست كه پيغمبر اسالم از اظهار معجزه بيزاري نموده        

                                                           
 )ويراينده(دستنبوي كوچك ، ميوه اي خوشبوكوچكتر از طالبي                                       =  شَمامه - ١
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آيا «:  معنايش آنكه  ٢.»سبحانك هل كنت اال بشرا رسول        «:   ميخواهند، در پاسخ ميفرمايد    ١پيغمبر هفت فقره معجزه   
اما اينكه اگر   .  اين باره سخن دراز است و من دركتابهايم نوشته ام          در»  !من جز يك بشري هستم كه فرستاده خدايم؟       

دراينجا . معجزه نباشد دليل راستگويي يك پيغمبر يا برانگيخته چه باشد موضوعيست كه بايد جداگانه گفتگو شود                  
 .سخن ما از مذهب شيعه است

 !. مگر بخدا عقيده نداشتند؟!.  اين كارها را چرا كرده اند؟ ب ـ     

ـ         كارهاييست مي بينيم كرده اند، بد هم بوده است، ما مي گوييم بايد آنها               .  اين سئوال را من بايد از شما كنم        د 
بهرحال چون امروز زياد گفتگو كرديم و من        !. شما كه كنار نميگزاريد بگوييد چه پاسخي ميداريد       . را كنار گزاشت  

 بريد و سپس صحبت كنيد اينست بهتر ميدانم باز مانده سخن را به               دلم ميخواهد شما درباره اين مطالب انديشه بكار       
 .هفته ديگر بگزاريم

 

 
 يكتن از قمه زنان

                                                           
اب فتفجر االنهار خاللها تفجيرا اويكون لك بيت من زخرف او ترقي  و قالوا لن نؤمن لك حتي تفجر لنا من االرض ينبوعا اوتكون لك جنات من نخيل و اعن- ١

ميگفتند يا از زمين چشمه اي ( » ...لرقيك حتي تنزل علينا كتابا نقرأه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي باهللا و المالئكه قبيال  في السماء و لن نؤمن
ورستان باشد و چشمه ها از ميان آن بگذرد ، يا تراخانه اي از زر باشد ، يا به آسمان باال برو ، يا كتابي نوشته از بشكاف و يا باغي پديد آور كه خرماستان و انگ

 )ويراينده     (٩٣ تا ٩٠سوره اسري آيات ) .                              آسمان فرود آور ، يا آسمان را بسر ما بريز ، يا خدا و فرشتگان را بجلو ما بياور 
 )  ويراينده     (٩٣ سبحاني ربي هل كنت اال بشرا رسوال                                                                                          سوره اسري  انتهاي آيه - ٢



 
 
 

 هفتــه ديــگر
ـ       يكي از علما با ما      . ولي اشكال بسيار است   . بيانات شما قابل رد نيست     .  اين يك هفته بمن سخت گذشته         ج 

شما به  . اينها حرفهاي كسرويست  : همينكه سر صحبت را باز كردم گفت      ولي  . يكروز رفتم به پيش او    . همسايه است 
 .اين جواب را بمن داد. المذهب ميشويد. اينها گوش ندهيد

منهم ميخواستم با يكي از علما صحبت كنم و ببينم آخر چه                  .  من هم در اين چند روز ناراحت بودم             ا ـ        
بعقيدة من بهتر است شما     .  ميكنيد در ذهن نداشتم نخواستم بروم      ولي چون مطالب را بطوريكه شما تقرير      . ميگويند؟

 .اينها را بنويسيد و چاپ كنيد و ما بدهيم بدستشان، ببينيم چه ميگويند

ما بارها اينها را نوشتيم و پاسخ خواستيم و چون پاسخي ندارند، در تبريز آن وحشيگري پست را كردند كه                     د ـ         
آنها به آساني   . ينيم دراين روزنامه و آن مجله سخنان بي ادبانه خارج از موضوع مينويسند              گاهي نيز مي ب   . شنيده ايد 

 .دست از  دكان خود نخواهند برداشت

ـ        آنها كه تاكنون نوشته ايد زبانش        .  بهتر است نوشته شود و بچاپ رسد كه اقالً مردم بخوانند و بدانند                    ج 
 .عوامفهم نبوده

ـ        عمر و ابوبكر از اول ايمان      :  از علماست، صاحب محضر است، با او صحبت ميكرديم ميگفت           داماد ما يكي   ب 
از . رفته بودند پيش كاهني و ازو شنيده بودند كه پيغمبر غلبه خواهد كرد و اسالم قوت خواهد گرفت                        . نداشتند

 .اينجهت اظهار ايمان ميكردند و مقصودشان از اول غصب خالفت بوده

ـ        چون ايراد گرفته شده كه شما چطور ابوبكر و عمر را منافق ميشماريد در              . د اينحرف را چرا ميگويند؟     ميداني د 
اگر !. حاليكه ايشان هنگامي ايمان آوردند كه اسالم ضعيف بود و مسلمانان از مشركين صدمه و شكنجه ميديدند؟                    

از كارهاي عجيب شيعيان .  را درست كرده انددر پاسخ آن ايرادست كه اين!. آنها عقيده نداشتند چرا ايمان آوردند؟     
اينست . همينست كه چون با كسي گفتگو ميكنند اصرار ميورزند كه شكست نخورند و حرف طرف  را نپذيرند                       

 .از دروغ  هم دراين باره اجتناب ندارند. ميبيني در برابر هر ايرادي يك چيزي از خودشان درست كردند و گفتند

از . اينها دروغست  : گفتم. از ايشان درباره اذيت رسانيدن عمر به دختر پيغمبر صحبت ميكردم                 من روزي با يكي     
!.  بچه اي كه زاييده نشده نام چه ميخواسته؟       : من ميپرسم . جمله دليل آوردم كه ميگويند بچه اي بنام محسن سقط شد          

پيغمبر «:  آن شخص فورا جواب داد و گفت       !. آنگاه كه دانسته بود كه پسر خواهد بود تا نام محسن به او بگزارند؟               
:  گفت. شما اينرا از كجا ميگوييد؟ اين درهيچ كتابي نيست         : گفتم» خبر داده و خود او نامش را محسن گزارده بود          

 . »!من از عقل خودم ميگويم. دركتاب نباشد«

شما اگر بشنويد كه يك  حسين       .  است» حسين كُرد «      اينرا در يكجا هم نوشته ام داستان اين مذهب داستان كتاب            
كُرد بوده كه به تنهايي جنگها ميكرده، شهرها ميگشاده، لشكرها ميشكسته، تعجب ميكنيد كه يك نفر چگونه اين                      
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ولي اگر كتابش بدستتان افتد و        . حتي درعالم افسانه هم اين را تعجب آور ميشماريد           . كارهاي بزرگ را ميكرده    
زيرا حسين كرد را داراي قوت هزار نفر گردانيده، يك             . ويس زمينه را درست كرده     بخوانيد خواهيد ديد افسانه ن     

با اين  . عمود هفتصد مني بدستش داده، عمروعياري برايش ساخته كه در يك معلق زدن از اصفهان به تبريز ميرسيده                  
اييست كه آدم   سختي در ج  . افزارها حسين كرد سهل است كه هركس ديگري ميتوانسته كارهاي بسيار عجيب كند              

 .كسيكه از حدود طبيعت خارج تواند شد با هيچ سختي روبرو نخواهد بود. نتواند از حدود طبيعت خارج شود

بايد پاسخ داد و شكست نخورد، راست بود بوده، نبود نبوده، پرواي             .      در عالم شيعيگري نيز پابند هيچي نبايد بود        
،  دستگاه خدا را آشپزخانه امامان       ١ت، حدود طبيعت را بديده نبايد گرفت      عقل نبايد كرد، قيمتي به تاريخ نبايد گزاش       

 .پنداشته هرچه الزمست بايد گفت

      ما اگر با يك ماليي يا مرد باسوادي بسخن پردازيم خواهيم ديد هيچ چيز را پابند خود نمي شناسد و بهرگفته اي                      
دختر : اگر بگوييم . تقيه ميكرد :  راه رفت، خواهد گفت     خود علي با ابوبكر و عمر       : مثال اگربگوييم . پاسخ ميدهد 

ابوبكر و عمر در زمان     : اگر بگوييم . جنيه اي را حاضر كرد و فرستاد       : دوازده ساله اش را به عمر داد، خواهد گفت         
. پيش كاهني رفته ازو شنيده بودند كه اسالم غلبه خواهد كرد                : ضعف اسالم ايمان آورده بودند خواهد گفت         

حسن بن علي با داشتن اقتدار خالفت       : اگر بگوييم . تقيه ميكرد : پيغمبر دختر آنانرا گرفت، خواهند گفت     : يماگربگوي
براي هريكي از ايشان    : را بمعاويه واگزاشت و حسين بن علي با نداشتن اقتدار بطلب خالفت برخاست، خواهند گفت              

 .لوح از آسمان آمده بود كه بايستي بر طبق آن عمل كنند

ـ       اينها كارهاييست كه ما خودمان داشته ايم و        .  حقيقت آنستكه بيانات شما بسيار شيرين و بسيار گيرنده است           ج 
ولي اشكال بزرگ در جاي       . اينها همه حقست   . بلكه تصوركرده ايم كار نيك ميكنيم        . زشتيش را ندانسته ايم     

 .آيا بكلي بيدين شويم؟.. تكليف ما چيست؟ ..  چه كنيم؟: ديگراست

ـ        چون معني راست دين را ندانسته ايد تصور ميكنيد اينها دينست و             .  بسيار متاسفم كه چنين سخني را ميشنوم        د 
در حاليكه قضيه معكوسست و حقيقت آنست كه اينها خود بيدينيست و          . شما اگر آنها را رها كنيد بيدين خواهيد بود        

 . من امروز حقيقت دين را براي شما روشن خواهم گردانيد.دين براي آنستكه مردم گرفتار چنين چيزها نباشند

 .. عقيده شما درباره او چيست؟.  من ميخواستم درباره امام عصر بپرسمب ـ      

. بهتر از همه آنست كه شما معني راست دين را بدانيد و آنوقت از همه اين اشكالها خالص خواهيد گرديد                     د ـ         
 :اكنون گوش دهيد تا بسخن پردازم. همان زمينه سخن خواهم رانداز موضوع امام زمان نيز در 

آنگاه براي چيست كه    . چه چيزهاست كه دين ناميده ميشود     ..       اين خود بحثيست كه دين چيست و براي چيست؟        
اكنون زيرا ت . اگر كسي چنين پرسشهايي از شما بكند نخواهيد توانست به او پاسخ دهيد             . مردم بايد دين داشته باشند    

چيزهايي را از پدرانتان يا ازماليان شنيده و يادگرفته و راه رفته ايد ولي ما پاسخ آنها                  . هيچ در اين باره نينديشيده ايد     
 .را ميدانيم

                                                           
 )ويراينده(در نظر گرفتن                =   بديده گرفتن- ١
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 اينكه ميگوييم مردم بايد     .دين شناختن جهان و دانستن معني زندگاني و زيستن از روي خرد است                  
ه اين جهان را تا آنجا كه راه باز است و تواند بود، بشناسند، و معني زندگاني و                  دين داشته باشند مقصودمان آنست ك     

براي آنكه  . حقايق آنرا بدانند و زيستنشان از روي فهم و خرد باشد كه بتوانند از خوشيها و آسايشها بهره مند گردند                     
 :اين معني نيك فهميده شود  من بايد مثلي ياد كنم

يكدسته آنانكه بيش يا كم  از        : اختن به بدن خود و مالحظه تندرستي به دو دسته توانند بود             مردم در پرد  :       ببينيد
كيفيت تركيب بدن و از معني حيات آگاهي داشته عالقه مند به تندرستي خود باشند و از اينرو در خوردن و                                

 نمايند و هرگاه دچار      خوابيدن و كاركردن و رخت پوشيدن پرواي تندرستي كنند و از چيزهاي زيان آور پرهيز                   
بيماري شدند با دستور پزشك به معالجه پردازند و چون مسلم است كه در يك شهر بلكه در يك توده تندرستي                          

 .هركسي بسته به تندرستي ديگرانست هميشه مقيد بحفظ آداب تندرستي عمومي باشند

نه از كيفيت بدن    . ن و كامگزاردن را شناسند          يكدسته ديگر آنانكه بعكس اينها از زندگاني تنها خوردن و خوابيد          
هركاري دلشان  . هرچه بجلويشان گزارده شد بخورند      . اطالعي يابند و نه دربند تندرستي خود و ديگران باشند              

. هر زمان هم كه ناخوش شدند به طبيعت واگزارند  و يا از ناداني بسر جادوگر و دعانويس شتابند                      . خواست بكنند 
 .ي را ندانسته كمترين پروايي ننمايندمعني تندرستي عموم

درباره زندگاني اجتماعي   .        ما در ايران در ميان توده خود هر دو دسته را داريم و مي بينيم كه چه رفتاري ميكنند                   
به اين معني گاهي تواند بود كه كساني از روي فهم و بينش به شناختن جهان و                       . نيز همين دو دستگي تواند بود      

ني زندگاني كوشند و مقصودي را كه از اين خلقت درميان بوده دريابند و حقايقي را بدست آورند، و                        دانستن مع 
آنگاه در رفتار وكردار خودشان خرد را راهنما گردانند و هرچيزي را بمعني راستش شناخته به آن معني بكار بندند و                      

يك چنين  . در بند آسايش ديگران نيز باشند       از كارهاي بيخردانه و زيان آور اجتناب كنند و هريكي از ايشان                   
گاهي نيز تواند بود كه كساني چشم بسته و نادان بزرگ شوند و در پي شناختن جهان و                  . ميناميم» دين«زندگاني را ما    

دريافتن حقايق زندگاني نباشند و هريكي جز پيروي از هوسها وخواهشهاي خود نكند و جز سود خود  را نجويد                         
. هيچ چيزي را بمعني حقيقيش نشناسند و بمعني حقيقيش بكار نبندند                  . گر دركشاكش باشند   وهميشه با يكدي   

 .است» بيديني«چنين رفتاري . هرگروهي پندارهاي بيخردانه ديگري را گرفته دنبال كنند

ارة جهان  چرا كه نه درب    . ايرانيان امروز بيدينند  : ببينيد.      گمان ميكنم باز روشن نشد و بايد توضيح ديگري دهم            
در اين كشور كمتر چيزي را بمعني        . دانش و بينش ميدارند، نه معني زندگي را ميفهمند، نه از حقايق آگاه ميباشند               

 .هرگروهي دنبال يكرشته از نادانيها را گرفته اند، هركسي جز در پي سود خود نميباشد. راستش ميشناسند

» !.چرا ميرويد؟ «:  اگر بپرسيم . ميكنند و به كربال ميروند            مثال يكدسته مي بيني زحمت ميكشند و پول جمع               
بايد بزيارتشان  . ما به طفيلي وجود ايشان خلق شده ايم         . خدا دنيا را بخاطر چهارده معصوم آفريده       «:  خواهند گفت 

 .»در قيامت نيز بما شفاعت خواهند كرد. برويم
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خودش خواسته و آفريده و اختيارش را        . صوم نيافريده خدا جهان را بخاطر چهارده مع      . درحاليكه اينها همه بيپاست   
همچنان روز قيامت هيچكس . از رفتن بزيارت قبرها نيز نتيجه اي نخواهد بود       . بدست آدميان داده كه آبادش گردانند     

 .بلكه شفاعت معني نخواهد داشت. شفاعت نخواهدكرد

:  اگر بپرسيم . بهمين نام خود را از مردم جدا ميگيرند             يكدسته ديگر مي بيني خود را صوفي يا درويش ميخوانند و            
بايد . »ما درويشيم، دنيا را ترك كرده ايم      «:  خواهند گفت !.  چرا خود را از مردم جدا گرفته ايد؟       !.  شما چه هستيد؟  

 رخت  !.آيا نان نميخوريد؟  !. آنگاه چگونه ترك كرده ايد؟    !. چه بدي از آن ديده ايد؟     !. چرا ترك كرده ايد؟   : گفت
شما هنگامي  ميتوانيد دنيا را      !. آخر چكار كرده ايد كه ترك دنيا شده؟       !. بروي زمين گردش نمي كنيد؟    !.  نميپوشيد؟

آيا اينست كه نامش را ترك دنيا       . ما در شما جز تنبلي و بيحسي چيزي نمي بينيم          !. ترك كنيد كه از آن بيرون رويد      
 !. نهاده ايد؟

» بايد زيرك بود و پول درآورد      . زندگاني مبارزه است  : اندگان انديشه شان اينست          يكدسته ديگر از درس خو     
از اينگونه نافهمي ها و غلط       . مردمان بايد بجاي مبارزه با يكديگر همدستي كنند        . درحاليكه زندگاني مبارزه نيست   

 .انديشيها بسيار است و من اين چند چيز را بعنوان مثل ياد كردم

. شما دربازار هستيد   . مثالً بازرگاني در ايران ِبچه معنيست؟        . يچ چيز بمعني راستش نيست             در اين كشور ه     
بازرگاني درايران آنست كه كسي كااليي را از ديگري بخرد و مقداري به بهايش افزوده به                      . بازرگاني چيست؟ 

در حاليكه  . ستبازرگاني در ايران دست بدست گردانيدن كاال         . سومي بفروشد و در ميانه خودش دخلي كند           
كه بايد بدست خانواده ها      ) مثال پارچه ها بافته   (بازرگاني در معني راستش آنست كه كسيكه كااليي را تهيه كرده              

برسد كه آنرا مصرف كنند، چون آنكس نخواهد توانست خورده فروشي كند و با يكايك خانواده ها معامله نمايد،                     
به اين معني كه از آن تهيه كننده يكجا بخرد و به اين مصرف                . باشداحتياج به يك كسي هست كه در ميانه واسطه           

 .اين معني بازرگانيست. كنندگان كم كم بفروشد

حق ندارد در انبار نگه دارد و از فروش آن           .       پس يك بازرگان حق ندارد كااليي را به بازرگان ديگري بفروشد           
 .ه بهاي آن بيفزايدحق ندارد بيش از اندازه عادالنه ب. خودداري نمايد

اگر شما ميخواهيد در اين زمينه حقايقي را بدانيد بهتر است كتاب                .       اين نيز مثل است و مانند اين بسيار ميباشد          
ميخواهم بگويم دين   . در اينجا گفتگو از دينست    . و مانند آنها راكه ما بچاپ رسانيده ايم بخوانيد        » كارو پيشه و پول   «

 . زندگاني و زيستن از روي آن حقايقستدانستن حقايق جهان و

ـ        مگر !. دين به اين معنيست پس تكليف خداشناسي و عبادت چيست؟            «اگر  :  اجازه فرماييد سئوالهايي كنيم     ا 
 »!.اينها جزو دين نيست؟

 !.آيا نبايد در فكر آخرت باشيم؟!. پس موضوع آخرت چه خواهد بود؟:  منهم ميخواستم بپرسمج ـ      

دين شناختن جهان  و       : ما گفتيم . ميخواستم اينها را نيز بگويم       . من سخنم بپايان نرسيده بود       د ـ          
هنگاميكه ما به اين جهان دقت ميكنيم  و انديشه بكار ميبريم مي بينيم اين دستگاه                    . زندگانيست

. ستي زد مي بينيم در اين جهان نظم و حكمتي هست كه از خود او سر نتوان                .  خودسر نتواند بود  
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اينها را مي بينيم و ناچار ميشويم       . مي بينيم ما به اين جهان بي اختيار مي آييم و بي اختيار ميرويم             
اقراركنيم كه در پشت سر اين دستگاه، دستگاه ديگري هست و اين جهان را پديد آورنده و                      

 .شناختن جهان كه ميگوييم، اينها نيز جزو آنست. گرداننده اي ميباشد
باز با همان فهم و انديشه ميدانيم كه جز خدا كسي را            . خدا را با فهم و انديشه خود ميشناسيم       ما        

 مثال در مذهب شيعه دست چهارده معصوم را دركارهاي جهان داخل                .دركارهاي اين جهان دستي نيست     
 .»آداب توسل به ائمه و طلب حاجت از ايشان«كتابهاي شما پراست از  . دانسته اند 

الن بارگاههايي كه در نجف و كربال و قم و مشهد و ديگر جاها هست شيعيان دسته دسته بزيارت ميروند و از                               ا
 .آن قبرها حاجت ميخواهند

شيخيها و كريمخانيها يك قدم باالتر گزارده اند و خلقت آسمان و زمين و مردم و                  .      اين عقيده عموم شيعه است    
 . امامها نسبت داده اندحيوانات و اداره كردن آنها را به

زيرا ما ميدانيم كه آن امامان كه ميگويند همچون            .       ما با فهم و انديشه خود ميدانيم كه اينها دروغ و بيپاست               
همان امام جعفر صادق شما كه سرچشمه اين          . ديگران بوده اند،  بي اختيار به اين جهان آمده بي اختيار رفته اند                  

 چندان عاجز بود كه دعوي امامت يا خالفت كه ميكرد به پيروان ميسپرد كه پنهان دارند و                   حرفها او را بايد شناخت،    
با اينحال  . همان امام پسرش اسماعيل را بي اندازه دوست ميداشت و اين بود او را نامزد جانشيني گردانيد                  . تقيه كنند 

 !دركارهاي جهان دخالت داشته اند؟اسماعيل جوانمرگ شد و او نتوانست جلوگيرد پس چگونه ميتوان پنداشت كه 

من : ميرزاحسينعلي بهاء كه خود را خدا ميخواند دركتاب خود ميگويد          .       مانند همين ايراد را ما به بهاييها ميگيريم       
اين : ما ميگوييم . »الذي كان مقام نفسه في الخلق واالمر        «. درآفريدن جهان و اداره كردن آن جانشين خدا بوده ام            

. زيرا مـا ميدانيم كه همان بهاء مانندة ديگر مردم مي بود           .  است و گوينده آن جز يك ناداني نتواند بود          سخن گزافه 
. تبعيدش كردند» بغداد«در ايران گرفتند و بزندانش انداختند و سپس به . بي اختيار به اين جهان آمد و بي اختيار رفت       

. فرستادند» عكا«از آنجا به    . روانه ساختند » اَدرنه«از آنجا به    . دندبر» استانبول«از بغداد نيز عثمانيها تبعيدش كرده به         
 !..چنين مردي ناتوان چگونه جانشين خدا بوده و جهان را آفريده؟

      خنده آور است كه همان بهاء از يكسو پياپي از مظلوميت شكايت ميكند و از يكسو درگزاف و الف را بازكرده                      
از يكسو به مظلوميت آنها روضه ميخوانيد و آه و           . ار را شما درباره امامانتان ميكنيد     همين رفت . دعويي خدايي ميكند  

 .ناله بلند ميكنيد و از يكسو ميگوييد اختيار جهان در دست ايشان بوده

اگر اين مردم دين داشتند و معني جهان و         . »دين شناختن معني جهان و زندگانيست     «:       دراينجاست كه ما ميگوييم   
ني را ميدانستند آن نميكردند كه صدها فرسنگ راه بروند و در برابر فالن بارگاه ايستند و از او حاجت                              زندگا

آن نميكردند كه يكدسته از ديگران جدا شوند و خود را بهايي نامند و همچون بهاء مردي را به خدايي                         . بخواهند
 .اينها همه از ندانستن معني جهان است . شناسند

ـ        ما نميگوييم كه ائمه خودشان اختياري در امور كون           : اين باب از داماد خودمان پرسيدم  ميگفت          من در  ب 
 .ما وقتيكه حاجت ميخواهيم واسطه شان قرار ميدهيم. آنها مقربين درگاه الهيند. دارند
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 :به اين سخن او ايرادهاي بسيار وارد استد ـ      

ذهب شيعه رنگ ثابتي ندارد و هر زمان ميتوان آنرا برنگ ديگري               چنانكه گفتيم م  .  اين سخن دروغست    ً:اوال     
ما خوب  . اين عادت مالهاست كه وقتيكه ايرادي گرفتيد و پاسخي نتوانستند رنگ مذهب را عوض ميكنند               . انداخت

حضرت عباس  «: از صبح تا شام ميشنويد     . ميدانيم كه در مذهب شيعه اختيار جهانرا در دست امامان خود ميدانند               
امام رضا دردت را    «،    » امام بيمار مرضت را شفا دهد     «،    » حضرت عباس خانه ات را خراب كند       «،    »مرت را بزند  ك

 .»دوا كند

: را بزبان مي آورد    » امام زاده داود   «      پارسال يك گداي سيد چوالغي در خيابانهاي تهران بود كه پياپي نام                    
از صبح تا شام    . »امامزاده داود قرضت ادا كند    «،  »ه داود ترا ذليل نكند    امامزاد«،    »امامزاده داود حاجتت روا گرداند    «

 .اينها ورد زبانش بود

  
 يكتن قفل به تن

. اينها عقيده عوام است    : ميدانم خواهند گفت  .       اينها چيزهاييست كه هر روز هست  و كسي هم ايراد نميگيرد               
گذشته از اينكه همين مطالب  در اساس        .  عوامها گفتگو ميكنيم   ما نيز از همين   . شيعه هم همين عوامها هستند    : ميگويم

همان امامان شما مدعي بوده اند كه        . من اگر بخواهم از كتابها دليل بياورم صد دليل توانم آورد           . آن مذهب خوابيده  
. شان ميرسد مدعي بوده اند كه اعمال مردم هر روز صبح و شام  بنظر  اي                 . خدا اختيار جهان را بدست ايشان سپارده       

مدعي بوده اند كه بايد هميشه يكي       . مدعي بوده اند كه روز  قيامت اختيار حساب مردم در دست ايشان خواهد بود                
اين سخنان معنايش    . از ايشان برروي زمين باشد وگرنه زمين آرام نخواهد گرفت و مردم را فرو خواهد كشيد                       

 . ايشان را اختياردار جهان ميشناسندهمانست كه مردم فهميده اند و دوازده امام و بستگان
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،  همان واسطه قراردادن نيز        »ما وقتيكه حاجت ميخواهيم آنها را واسطه قرار ميدهيم            «:  اينكه گفته است    ً:ثانيا      
خداييكه از هر رازي آگاهست و هر آوازي را ميشنود چه نياز هست كه ما ميانه خود و او واسطه قرار                            . غلطست
مگر خدا ناصرالدينشاه است كه منيجكي را          !.. دا را چه انديشيده اند كه چنين سخني ميگويند؟            آنان خ !. دهيم؟

 .همين خودش خداناشناسي و نادانيست!. خود قرار دهد و مردم اگر كاري داشتند او را واسطه سازند؟» عزيزكرده«

اين مردم  . تن سخنان بسياري درميانست   در همين زمينه حاجت خواس    !.. ً شما از خدا چه حاجتي ميخواهيد؟      :ثالثا      
چنين ميپندارند كه خدا در آسمان نشسته و چشم بزمين دوخته، و مردم نيز هر مطلبي دارند بايد پياپي بخدا رسانند و                        

چنين ميپندارند كه خدا همچون يكي از پادشاهان مستبد روي             . هركجا گير كردند  چاره اش را از خدا خواهند            
 كه مردم گناه بسيار كردند به ايشان خشم ميگيرد و بال ميفرستد و سپس كه توبه كردند و به                        زمينست كه هر زمان   

دو سال  . از سر خشم پايين مي آيد و آن بال را رفع ميكند             ) و ائمه را واسطه قرار دادند      (التماس و تضرع  پرداختند       
ند ماليان شما فرصت يافتند و بجان          كه در نتيجه جنگ در ايران كميابي رخداد و مردم از گرسنگي ميمرد                 ١پيش

ديديد روضه را ترك كرديد و كاله فرنگي گزاشتيد و زنها رويشان باز كردند خدا اين بال را                            «: مردم افتادند 
همان شريعت سنگلجي كه يكي از آقايان نامش را برد يك شب رمضان رو به خانمها گردانيده چنين                         . »!فرستاد
پس بياييد  در اين شب احياء با خدا           . ديد و هرشب به سينما رفتيد خدا غضب كرد          ديديد جوراب بپا نكر   «: ميگفته

 .»امشب در اين مسجد به عبادت پردازيد. صلح كنيد

حقيقت آنست كه خدا كه ما را به اين جهان آورده            .       ولي اينها همه اش غلطست، همه اش عقيده هاي باطلست          
) در زمين و آب و هوا و آفتاب         (خود الزم داريم موادش را در طبيعت          آنچه ما براي زندگاني و شيرين كاميهاي          

بايد بكاريم و بدرويم و بكوبيم و        . گزارده است و ما بايد بكوشيم و خودمان ضروريات زندگي را آماده گردانيم               
اهيد اين موضوع   شما اگر ميخو  . اين كارها همه به عهده خود ماست      . بپزيم و بريسيم و ببافيم و بسازيم و بنياد گزاريم         

 .را كه گفتم بخوانيد» كارو پيشه وپول«را نيك بدانيد همان كتاب  

. اگر وام داشتيد ادايش را از خدا طلبيد       .       شما عقيده منديد كه اگر ناخوش شديد بايد شفايش را از خدا بخواهيد             
كه به كشور خود نپردازيد و       همين عقيده هاتان باعث شده       . اگر عروسي ميخواهيد خرجش را از خدا چشم داريد          

 .نگهداري آن را وظيفه خود ندانسته اينرا نيز به عهده خدا واگزاريد

كسي كه وامدار گرديده    . كسي كه ناخوش شده بايد به پزشك رود  و درمان خواهد             .       اينها غلط اندر غلطست   
اينها  .  بايد خرجش را تهيه كند      كسي كه  عروسي مي خواهد         . بايد بيشتر كوشد و قناعت كند  و وام خود دهد             

 .اينها آيين خداست. قاعده هاييست كه همان خدا گزارده

شما : آخوندي در قزوين در باالي منبر ميگفته      . »شفايت را از خدا بخواه    «:       هميشه مالهاي شما به بيماران ميگويند     
شما اول به   .  شفاي خود را از خدا ميخواهيد       بيمار ميشويد اول به در خانه طبيب ميرويد و چون از آنجا نوميد شديد               

 .در خانه خدا برويد تا ببينيد شفا مي يابيد يا نه

                                                           
 )ويراينده                                       ( خورشيدي         ١٣٢١ سال - ١
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من قوت  . پيره زني درخانه ما هست    «: موعظه ميكرده و ميگفته   » قوت ايمان «روزي از   .       مالي ديگري را ميشناسم   
 .»گفت طبيب من خداست. ناخوش بود هرچه اصرار كرديم به طبيب نرفت. ايمان غريبي درو ديدم

اين : باز ميگويم .       درجاييكه پيشوايان، اين ماليان تيره مغز باشند پيداست كه حال مردم چه خواهد بود                         
ميدانيد معني اين باورها و اين رفتارها           . آن بيديني كه ميگويند همين نادانيهاست، همين نافهميهاست            .غلطست
ييني كه تو گزارده و ما را ملزم گردانيده اي كه خودمان بكوشيم و                    آن آ «: اين ماليان بخدا ميگويند    . چيست؟

ما تنبليم و نخواهيم كوشيد     . كارهاي زندگي را راه اندازيم، ما آنرا نپذيرفته ايم و خواهشمنديم تو نيز از آن باز گرد                 
 آيين خود نخواهد     اينست معني آن نادانيها، و بيگفتگوست كه خدا از           . »..وچاره كارها را از تو خواهيم خواست        

 .بازگشت

پيرارسال زمستان كه تيفوس درتهران شدت       .       نتيجه همين نادانيهاست كه مردم ايران بهمه چيز الابالي و بيباكند            
بلكه ريشخند  . ولي مردم پروايي نداشتند    . داشت  وزارت بهداري پياپي دستورها ميداد و آگاهيها پراكنده ميكرد              

 .»آدم تا اجلش نرسد نخواهد مرد.  نيستبا اينها«: كرده ميگفتند

يكي از مسافران    . شاگرد شوفور پياپي مسافر ميگرفت و به اتوبوس ميچپاند             .       من روزي سوار اتوبوس بودم      
يكدفعه ديدم يك صداي     .  »اينقدرمردم را بهم نچپان    . بايد از شپش تيفوس مالحظه كرد      «: اعتراض كرد و گفت    

يك آواز ديگري به او پاسخ . »!شپش چيه؟!. اي بابا مگر ما بخدا عقيده نداريم؟   «:  لند شد نكره اي از گوشه اتوبوس ب     
آنوقت دندانهاي خود را بهم فشرد      . »..از وقتيكه ما ايمانمان ضعيف شد خدا هم اين بالها را بما مسلط گردانيد              «: داد

 .ه هاي آن نادانيهااينست نمونه اي از نتيج. »!..بابا، شپش هم آدم ميكشد؟« : و چنين گفت

زيرا او  .      آن شريعت سنگلجي كه تيفوس گرفت و ْمرد، خودش خود را كشته و هزارها كسان ديگر را نيز كشته                     
خانمها ديديد، جوراب بپا     «:  ببينيد چه بيخردانه است آن سخني كه گفته          . نيز همين نادانيها را به مردم ياد ميداد          

 ١٣٢١معني اين سخن آنستكه آن گرسنگي و كميابي كه درسال           .  »... غضب كرد  نكرديد هرشب به سينما رفتيد، خدا     
بزير خاك فرستاد نتيجه جوراب بپا نكردن و هرشب به سينما رفتن              ) بويژه درجنوب (پديد آمد و هزارها كسان را        

ردن زنهاي  خدا كينه جوراب بپا نك      . خدا از اين كار بخشم آمده و آن گرسنگي را فرستاده               . زنهاي تهران بوده   
 .اينست معني آن سخن. خوشگذران تهران را از بچه هاي بيگناه بندرعباس و بندر ريگ كشيده

درآن سال قشون متفقين كه       . چه بود و از كجا برخاسته بود         ١٣٢١      شما ميدانيد كه گرسنگي و كميابي سال           
نتيجه آن شد كه    . جلوگيري نتوانست دركشورما بودند شروع كردند به خواربار خريدن، و چون دولت ناتوان بود                

درهمان هنگام در تحت    . خواربار به بيرون رفت و بيگانگان خوردند و خود ايرانيان گرسنه مانده به آنحال افتادند                  
 .تاثير همان گرسنگي و بدبختي تيفوس و تيفوئيد نيز شدت كرد و گرفتاري مردم هرچه بيشتر شد

آيا نه آنست كه نتيجه ناتواني دولت و            .. گي و بدبختي نتيجه چه بوده؟              اكنون شما بينديشيد كه آن گرسن        
 ١نه آنست كه مردم بايستي از همان پيشآمد بخود آيند و از اين پس درباره كشور بي پروا                     .. بيچارگي كشور بوده؟  

 .نباشند؟

                                                           
 )ويراينده(بي توجه                = توجه ، اعتنا                    بي پروا=   پروا - ١
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روسياهان . يان ميگفتند تنها او نبود همه مال     .       در يك چنين زمينه اي شريعت سنگلجي آن سخن مهمل را گفته              
 .فرصت بدست آورده  به گرمي بازار خود ميكوشيدند

      تيره دالن از يكسو گناه گرسنگي و كميابي را بخدا نسبت ميدادند و علت آنرا نيز رو نگرفتن و جوراب نپوشيدن                     
ل كرده نميگزارند كه    زنها ذكر ميكردند و بدينسان توهيني بزرگ بخداي جهان ميكردند، و از يكسو مردم را اغفا                  
: روزي به يكي گفتم   . علت واقعي قضيه را كه بي اعتنايي به كشور و توده بوده دريابند و از خطاي خود باز گردند                     

آيا !. آيا تگرگ فرستاده؟  !. آيا از زمين نرويانيده؟   !. آيا از آسمان نبارانيده؟   !. خدا چه كرده كه اين بال را فرستاده؟        
ولي شما چون مردم پست و پراكنده ايد و كشورتان ناتوانست             . انان، خدا روزي شما را داده      اي ناد !. ملخ فرستاده؟ 

. سرچشمه اين بدبختي؛ ناتواني كشور، و سرچشمه ناتواني كشور نيز  شما ماليان ميباشيد               . ديگران ميكشند و ميبرند   
. گناه را بگردن خدا مي اندازيد     ولي شما از بس خيره روييد       . اين گرسنگي و بدبختي نتيجه وجودهاي شوم شماست       

 .اين زيركي را شما از پيشوايانتان ياد گرفته ايد

ما .       اين سخنها كه با اين تفصيل ميگويم براي آنست كه معني راست دين كه گفتگومان از آنست روشن گردد                     
ما جهان را    مگر  : دين شناختن معني جهان و زندگانيست، تعجب ميكند و ميگويد                : چون به كسي ميگوييم     

. من ميخواهم نشاندهم كه مقصود از شناختن جهان و زندگاني چيست                 !. زندگاني را نميشناسيم؟   !. نميشناسيم؟
اين سخنها بعنوان مثل    . ميخواهم نشان دهم كه صدها حقايق هست كه مردم نمي دانند، بلكه معكوس آنرا ميدانند                  

 .است

ما بايد كارهاي خودمان را      . نبايد از خدا حاجت بخواهيم     ما :ًاوال:       به آن داماد آقاي ب بايد گفت       
خدا شاهراهي بروي ما گشاده و چراغ خرد . از راهش بكنيم وخدا نيز ما را موفق خواهد گردانيد         
 .را بدست ما داده كه در روشنايي آن گام برداريم

اين ميانجي  . بيگانه هم نمي باشد   . ست خدا از ما دور ني     . نياز نخواهيم داشت   ١ما با خدا به ميانجي     : ثانياً      
: بت پرستاني كه درآغاز اسالم ميبودند و پيغمبر به آنها ايراد ميگرفت در پاسخش ميگفتند               . قرار دادن بت پرستيست   

 ).اينها درنزد خدا ميانجيهاي ما هستند (٢.»هوالء شفعائنا عنداهللا «

شما ميگوييد يگانه مردي كه در راه حق . ينند درك نميكنند        من درشگفتم چرا مردم چيزهايي را كه با چشم مي ب          
آن دستگاهها را درمشهد و قم و         . آنگاه دوازده امام را واسطه هاي خود در نزد خدا شناسيد             . ميباشند ما شيعيانيم  

ا، آن  آن گنبدهاي طال، آن مناره هاي بلند، آن صحنها، آن زيارتنامه ه            . نجف و كربال و كاظمين و سامره چيده ايد         
به اينها بس نكرده صدها امامزاده از عبدالعظيم و عبداهللا و              . نقاره كوبيدنها، آن هزاران مفتخورها، آن آمد و رفتها          

به اينهم بس نكرده صدها گورهاي متبرك از شيخ          . داود و شاهچراغ و بي بي زبيده و مانند اينها برپا گردانيده ايد              
به اين مرده ها بس نكرده يك امام          . رقبرآقا   و مانند اينها پديد آورده ايد          صفي و ابن بابويه و شاه نعمت اهللا و س           

 .غايب زنده اي هم در جابلقا و جابلسا امانت سپارده ايد

                                                           
 )ويراينده(شفاعت              = شفيع                 ميانجيگري=  ميانجي - ١
 )ويراينده                        ( مكي               ١٨آيه ) ١٠( سوره يونس - ٢
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اين ويراني كشورتان، آن سختي زندگيتان، آن زيردستي به           .       با همه اينها شما امروز از خوارترين مردم جهانيد          
چه دليل روشنتر از اين كه معني جهان و زندگاني را            !. ي بهتر از اين كه راهتان غلطست؟       ديگر چه دليل  . بيگانگانتان
 !.ندانسته ايد؟

اتعبدون من دون اهللا ما      «:       پيغمبر اسالم وقتيكه برخاسته بود بت ها را كه قريش ميپرستيدند نشان داد و ميگفت                  
ما توانند رسانيد و نه  زياني توانند  داشت ، شما چگونه اينها              اينها نه سودي به ش    :  ميگفت ١.»الينفعكم شيئا و اليضركم  

اين گنبدهاي طال . اكنون همان پرسش را من از شما ميكنم!. چرا خدا را گزارده رو به اينها آورده ايد؟  !. را ميپرستيد؟ 
 توانند رسانيد چشده    و آن مناره هاي بلند و آن صندوقهاي زرين و سيمين كه نه سودي به شما توانند داد و نه زياني                      

چشده كه از آنها حاجت     !.  چشده كه از صدها فرسنگ راه بزيارت آنها ميرويد؟          !. كه شما رو به آنها آورده ايد؟       
 .تاكنون چه سودي به شما و چه زياني به دشمنانتان از اين راه بوده است!. ميخواهيد؟

االن سيدگدايي بنام سيدمحمدعلي در تهران       .  نوشته اند        ميدانم دركتابهاتان معجزه ها ازآن گنبدها و بارگاهها         
اين مرد مدعيست كه من كور مادر زاد بودم حضرت عباس بمن شفا               . هست كه به اداره ها ميرود و گدايي ميكند          

 !.ولي آيا ميتوان باوركرد؟. از اينگونه حكايتها بسيار بوده است و هست . داد

دراينجا هم من   . »!چرا درايران همه سيدها گدا ميشوند؟     «: روپاييها از من ميپرسيد         ياد دارم دو سال  پيش يكي از ا        
آيا نه آنست كه اين گداها      !. چرا همه كسانيكه حضرت عباس يا امام ديگري شفاشان ميدهد گدا ميشوند؟            :  ميپرسم

لي مردي است بي شرف،     همان سيد محمد ع   !.  در پي وسايلي براي جلب نظر مردم هستند و اين چيزها را ميسازند؟             
چنين مردي بسخنش چه    . باآن گردن كلفت گدايي ميكند، اسب نگاه ميدارد و سوار شده در ديه ها بگدايي ميرود                 

 !..اعتماد توان كرد؟

      تاريخ در دست ماست و ما ميدانيم كه تاكنون بارها در زير همان گنبدها كشتارهاي خونين رخ داده و مردان و                       
 گوسفندان سر بريده اند و كمترين سودي از آن گنبدها و از آن گورها پديدار نگرديده و نبايستي                      زنان را همچون  

 . بگردد

 :       بگزار شاعر شيعه بگويد

 شاهي كه بضربت دو انگشـــت           از معجزه ابن قيس  را كشــــت

بهمان نجف دست يافت و كشتار و تاراج         موال علي پسر سيد محمد مشعشع        ) قمري (٨٥٨     ماميدانيم كه در سال     
 .      سختي كرد و آن صندوق را شكست و عربها چوبهاي آنرا زير ديگ سوزانيده خوراك پختند

وهابيان به كربال دست يافتند و در روز عاشورا درآن شهر به كشتار               ) قمري (١٢١٦     همچنان ميدانيم كه در سال       
 و بچگان شيرخوار را سر بريدند و در زير گنبدها و                  ٢ن و دختران يازيدند    پرداختند و بخانه ها رفته دست بزنا         
در چند ساعت نزديك به هفت هزار       . صندوقها را شكستند و گورها را كندند      . درپيرامون آنها  هركه را يافتند كشتند      

 .نفر از مجتهدان و سادات  و ديگران را كشتند و مالهاي تاراجي را برداشته راه افتادند

                                                           
 )ويراينده( مكي                                        ٦٦آيه ) ٢١( سوره انبياء - ١
 )ويراينده(دست درازي كردن                               =  دست يازيدن - ٢
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 توپ و  همان كربال آورد و با     نجيب پاشا والي بغداد لشگر بسر      ) قمري؛ويراينده(١٢٦٠  همچنان ميدانيم درسال       

در بقعه سيدالشهدا و     «:  اين عبارت ناسخ التواريخ است     . لشگريان او نه هزار تن را كشتند        . تفنگ آنجا را بگشاد    
مال و خزانه كه درآن بلد       اركه اسب و شتر بستند و هر      حضرت عباس نهرها از خون ناس براندند و دراين دو بقعه مب            

 .»هم شكستند الواحي كه در روضه مطهره بود خرد و  در يافته بغارت برگرفته و

عبدالمومن خان اُزبك با جنگ و          ) قمري؛ويراينده (٩٩٨زمان شاه عباس درسال               همچنان ميدانيم كه در     
 شده بودند،   ١ملتجي» روضه مقدسه «اليان و سيدها و ديگران كه به            خونريزي به مشهد دست يافت و انبوهي از م          

از صحيح القولي   «: اين عبارتهاي عالم آراي عباسيست    . ازبكان دست به كشتار آنان بگشادند و همه را خون ريختند           
 استماع رفت كه ميرمحمدحسين مشهور به ميرباالي سر كه از سادات مشهد مقدس و در صالح و تقوي و عبادت                        

درجه عالي داشت و هميشه در باالي سر ضريح به نماز و طاعت و تالوت قيام نموده كمتر از آن مقام شريف                                
حركت كردي، در آن روز  هولناك به دستور معتاد در باالي سر نشسته مشغول بتالوت بود يكي از  ازبكان از خدا                         

 و كشاكش و اضطراب دست بر پنجره ضريح           مير بيچاره از هول جان     . بيخبر دست به كمر او زده بيرون ميكشيد         
مبارك زده و محكم گرفت، ازبك ديگري شمشير انداخته قطع يد او نمود و دستش در محجر مانده او را كشيدند و             

 .»پاره پاره كردند

كه جنبش مشروطه در ميان بود در مشهد آشوبي بنام نان               ) قمري؛ويراينده (١٣٢٤      همچنان ميدانيم كه درسال      
 .ولي در يك شليك چهل و دو تن از ايشان كشته شدند. خاست وگروهي به آستانه ملتجي گرديدندبر

 و گنبد را هدف گلوله ها          ٢روسيان توپ به آنجا بستند      ) قمري؛ويراينده (١٣٣٠      همچنان ميدانيم كه در سال      
 .را دستگير گردانيدند به درون رفته كسان بسياري را كشتند و سيد محمد يزدي ٣گردانيدند و سالداتها

      باز ميدانيم كه در زمان رضاشاه در آشوبي كه مردم مشهد بنام ناخشنودي از رو باز كردن زنان پديد آورده بودند         
 .نظاميان شصت تير به آن حرم مقدس بستند و چند هزار تن را كشته بخاك انداختند

آنها همچون  . ناره ها كمترين سود يا زيان به كسي نتواند بود               جاي ترديد نيست كه از اين گنبدها و بارگاهها و م          
ما كه خدا را ميشناسيم بايد از اين چيزها         . باز جاي ترديد نيست كه اين رفتار شيعيان بت پرستيست         . ديگر جماداتست 

به كسي  جز او   . شناختن خدا براي آنست كه جز او كسي را دست دارنده در كارهاي اين جهان نشناسيم                . دور باشيم 
از نخست كه پيغمبران برخاسته اند به اين كوشيده اند كه مردمان را از اينگونه بت پرستيها                   . پرستش يا نيايش نكنيم   

 .رها گردانند

اما در موضوع عبادت، ما چون خدا را شناختيم و او را آفريننده اين جهان بزرگ                .      اينها مطالب ما درباره خداست    
ليكن قدم اول عبادت همانست كه خدا را بزرگ داريم و هيچ بنده اي را با او                        . دت كنيم دانستيم بايد به او عبا     

 .چنانكه اين موضوع را شرح دادم. او را با بندگان در يك رديف نشماريم. شريك نگردانيم

                                                           
 )ويراينده                                                         (پناه آورده ، پناهنده                                  =   ملتجي- ١
 )ويراينده.                                (به نمايش گزارده اند) آستانه( گلوله هاي توپ را هم اينك در موزه - ٢
 )ويراينده                                       (سرباز به زبان روسي                                                =  سالدات - ٣
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جهان به اينمعني كه به آبادي        .       قدم دوم آنست كه خواست خدا را از اين آفرينش شناخته آنرا بكار بنديم                    
اينها مايه  . كوشيم، زندگاني را به آيين خرد پيش بريم، از آسايش بهره مند گرديم، از نعمتهاي خدا لذت يابيم                        

 .خشنودي خداست

 مردم را از اين بدبختي كه گرفتار شده اند          ١    امروز در ايران بزرگترين عبادت آنست كه ما بكوشيم و بيست مليون            
 .رها گردانيم

همين اندازه  . اهم در اينجا بدبختي و گرفتاري اين توده را شرح دهم سخن به درازي خواهد انجاميد                      من اگر بخو  
بس كه خدا سرزميني به اين پر بركتي به ايرانيان داده كه دست كم به دويست و پنجاه مليون مردم خواربار تواند                           

تواند داد و غله براي ما از هندوستان وعراق            داد، ولي اكنون از ناداني و درماندگي ايرانيان به بيست مليون نمي                  
 .ميفرستند

      در اين سرزمين كه همه گونه درختهاي ميوه از سردسيري و گرمسيري تواند بود سال مي آيد و ميرود و نود                           
 .درصد مردم ميوه نمي خورند و حسرت آنرا در دل  مي پرورند

آيا  اين  مردم  براي  بدبختي آفريده            !...  ختي از كجا پيدا شده؟     اين بدب .       اين يك نمونه از بدبختي ايرانيانست      
 !...چنين گماني را توان برد؟!...  شده اند؟

خود اين مردم آلوده و گرفتارند و دچار اين بدبختي            .       چنين گماني نتوان برد و اين بدبختي از خود مردمست           
آلودگيشان ناداني و نافهميست كه من نمونه هايي از آن           : ميگويم. آلودگيشان چيست؟ : خواهيد گفت . گرديده اند 

 .براي شما ياد كردم

  
 زن ايراني به زيارت كربال ميرود

                                                           
 )ويراينده.                                    ( سالي كه اين كتاب نوشته شده است١٣٢٣ جمعيت ايران در سال - ١
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      در اين دو نشست من با شما تنها در موضوع مذهب شيعه سخن راندم و تنها نادانيها و نافهمي هايي را كه از آن                           
يكرشته ديگر نادانيهاي    . نيست و مانندهاي آن فراوانست      در حاليكه تنها آن مذهب         . مذهب برخاسته ياد كردم    

يكرشته ديگر   . يكرشته ديگر نادانيهاي بهاييگريست       . يكرشته ديگر نادانيهاي خراباتيگريست       . صوفيگريست
 .بدآموزيهاي ماديگريست

دبختي يك توده         اكنون در اين كشور چهارده و پانزده رشته بدآموزيها رواج دارد كه هريكي به تنهايي مايه ب                    
مايه بدبختي ايرانيان   . چه رسد به آنكه در اين توده همه آنها در يكجاست و همه با هم درآميخته است                    . تواند بود 
 .اينهاست

با يكايك اين   .       ما اينرا دانسته ايم و براي آنكه توده را رها گردانيم به يكرشته كوششهاي سختي برخاسته ايم                     
 .اين كوششهاي ما بهترين عبادتست، بزرگترين جهاد است. نادانيها نبرد ميكنيم

من با مذهب شيعه چه دشمني      .       شما شنيده بوديد كه من به مذهب شيعه ايراد ميگيرم، آمديد بنزد من و پرسيديد               
ز يكسو  ما مي بينيم اين مذهبها و ديگر بدآموزيها از يكسو گمراهيست و مردمان را از خدا دور ميگرداند و ا                   !.  دارم؟

 .از اينرو با همه آنها نبرد ميكنيم. مايه بهم خوردن زندگاني و بدبختي توده است

 .      من چنانكه درباره شيعيگري كتاب نوشته ايراد گرفته ام، درباره رشته هاي ديگر نيز نوشته و ايراد گرفته ام

ن كتاب بدآموزيهاي  زهرآلود  بسياري ـ        هما. ديوان حافظ كتابيست در اين كشور دست بدست ميگردد        :        ببينيد
ما درباره آن نيز كتابها و گفتارها        . با زبان شيوايي ـ  در بر ميدارد و يكي از علل بدبختيهاي ايران آنرا بايد شمرد                     

ما پروا ننموده پافشاري بيشتر      . كسان بسياري از وزيران و ديگران با ما دشمني نمودند و زيانها رسانيدند                 . نوشتيم
 .انيديم، و اگر شما داستان كتابسوزان را شنيده ايد، اين ديوان حافظ از كتابهاييست كه ما ميسوزانيمگرد

اين عبادتست كه مردمان، جهان و زندگاني را نيك شناسند و به آيين               :       از سخن خود دور نيفتيم     
 .خردمندانه زيسته جهان را آباد گردانند و از آسايش و خوشي بهره ها يابند

ما چون خدا را شناخته ايم و او را پديد آورنده خود               .  آري با خدا نيايش هم بايد داشت            
اين بايد بود   . ميدانيم بايد گاهي با او به نيايش پردازيم و فروتني از خود نماييم، سپاسها گزاريم                

 نكنيم به   براي آنكه مقتضاي نجابت و نيك نهادي ماست، نه آنكه خدا احتياج دارد، نه آنكه اگر                  
 .دوزخ خواهيم رفت

ـ        اينرا (مردم بيجهت نمي گويند شما دين تازه آورده ايد           .  دين به اين معنايي كه شما ميگوييد بسيار تازه است           ا 
من گمان  . از اين قرار در اين دين به پيغمبر وامام احتياج نيست، آقاي ج دربارة آخرت پرسيد                    ). با لبخند ميگفت  
 .تياج نيستميبرم به آنهم اح

ـ        صد و پنجاه سال  و دويست سال پيش در جهان           :  بيش از آنكه به پاسخ حرفتان پردازم بايد مقدمه اي يادكنم           د 
اينست برخي  . كشاكشهايي دربارة حكومت ميرفته و در بيشتر كشورها جنگ در ميانه استبداد و مشروطه رخ ميداده                 

آيا حكومت براي مردمست يا مردم براي حكومت        «:  ته چنين ميپرسيده اند   از دانشمندان در آن زمينه به گفتگو پرداخ       
مثال در ايران   . مقصودشان از اين پرسش آن بود كه در حكومت استبدادي مردم براي حكومت ميباشند              .   »!ميباشند؟
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يست ناصرالدينشاهي بود ظل اهللا، سيصد نفر زن داشت، منيجك داشت، ببري خان داشت، شيخ شيپور داشت، ب                       
وچهار ساعت با خوشي و كيفراني بسر ميبرد، درباريان براي آن بودند كه چاپلوسيش كنند و دشنامهايش بشنوند،                      

او باشند، بيست مليون رعيت براي آن بود كه ستم او را            » ذات مقدس ملوكانه  «سرباز و سوار براي آن بود كه پاسبان         
ولي ديگران همه در پيشگاه او مسئول       .  او هيچ مسئوليتي نداشت    .بكشند و ماليات دهند و گنجينه او را تهي نگزارند          

 .اين ترتيب استبداد بود و دروغ نيست كه گفته شود مردم براي حكومت بودند. توانستندي بود

در اين تشكيالت مقصود اصلي آسايش      . در مشروطه حكومت براي مردم است     .       ولي در مشروطه وارونه آنست    
است و حكومتي كه پديد مي آيد، چه مجلس شوري  و چه دولت، براي انجام آن مقصود                       مردم و آبادي كشور      

 .اينست در پيشگاه توده مسئول ميباشند. ميباشند

آيا : توانيم بپرسيم .       اين گفتگو درباره حكومت بوده است و ما اكنون توانيم آنرا در زمينه دين نيز به ميان آوريم                   
 .  براي دين ميباشند؟دين براي مردم است يا مردم

خدا زمين و آسمانها را     : مثال همان مذهب شيعه چنين برداشت ميكند      .       در مذاهب كنوني مردم براي دين ميباشند      
اينست بايد يكايك ايشانرا بشناسند و      . مردم به طفيلي وجود ايشان آفريده شده اند       . بخاطر محمد و آل محمد آفريده     

ان صلوات و سالم بفرستند و به دشمنانشان لعنت كنند و بزيارت قبرهاشان بروند و به ياد                   دوستشان دارند و به نامهاش    
برداشت آن مذهب اينست و در       . اين كارها را بكنند و مزدشان را در آن جهان دريابند            ... مصيبتهاشان گريه نمايند  

 .مذاهب ديگر نزديك به همين ميباشد

دين يك دستگاهيست براي تجليل چهارده معصوم و مردم براي راه              . د      پس در مذاهب مردم براي دين ميباشن        
 .ليكن حقيقت وارونه اينست. بردن آن دستگاه ميباشند

مردم كه در اين جهانند به دستگاهي نيازمندند كه به           .  از ديده حقيقت، دين براي مردمست           
يا بقول  (ق را بياموزد و آييني      آنان راهنماييها كند و معني جهان و زندگاني را شرح دهد، و حقاي            

دين بايد چنين دستگاه راهنمايي باشد و مردمانرا به            . از روي خرد بنياد گزارد     ) شما شريعتي 
 .زندگاني آسوده  و خوش راه نمايد

      درصد و پنجاه سال پيش هنگاميكه گفتگوي مشروطه تازه به ميان آمده بود بسياري از مردم چون آنرا ميشنيدند                     
چطور تواند بود كه مردمان خودشان        !. چطورتواند بود كه پادشاه بنشيند و فرمان ندهد؟           :  كرده ميگفتند   تعجب

 .معني حقيقي حكومت بنظرشان غريب مي آمد و ايراد ميگرفتند!. حكومت كنند؟

آري . يست      اكنون شما نيز چون معني راست دين را ميشنويد بنظرتان غريب مي آيد و ميگوييد اين چيز تازه ا                      
 . ولي سراپا راستست. چيز تازه ايست

اين راستست  .       اما آنكه گفتيد پس پيغمبر وامام الزم ندارد، پاسخش آنست كه پيغمبر الزم دارد و امام الزم ندارد                 
كه هر چند زمان يكبار مردي برخيزد و با گمراهيها و نادانيهاي  زمان خود بجنگد و آنها را براندازد، و حقايق                               

اين چيزيست كه بوده است و خواهد بود، و         . زندگاني را به مردم ياد دهد، و آيين بخردانه براي زندگاني بنياد گزارد            
 .اگر كسي منكر باشد ما ميتوانيم با دليل به او ثابت كنيم
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آلودگيها پاك        مثال پيغمبر اسالم برخاست و مردم عرب را كه گرفتار بت پرستي و ديگر نادانيها ميبودند از آن                      
گردانيد،  و حقايق سودمند بسياري را به آنان ياد داد، پراكندگي را كه درميان بود برداشت و يك آيين خردمندانه                       

 .براي زندگاني جهانيان بنياد نهاد

 پس چرا !. پس چرا ديگران نتوانستند اين كار را كنند؟         :       ما مي توانيم اين را به رخ جهانيان بكشيم و بگوييم              
پس چرا ديگران نتوانستند يك آيين         !. زيان پراكندگي را درنيافتند؟     !. ديگران زشتي بت پرستي را ندانستند؟         

 .اينها را توانيم گفت و سخن خود را پيش توانيم برد!. خردمندانه بگزارند؟

ران شناسد، از غيب          اما امام به آن معني كه شما ميشناسيد ـ كسي باشد برگزيده شده از سوي خدا،  زبان جانو                      
بوجوده ثبتت االرض و     «آگاه باشد، درس ناخوانده همه چيز را بداند، اختيار كارهاي جهان در دست او باشد،                        

چنانكه گفتيم امام   .  بيپاست ٢چنين چيزي بيكبار  .  چنين امامي نبوده است و نبايستي بود        ١»السماء و بيمنه رزق الوري    
گاهي نيز آن را به معني مطلق پيشوا گرفته،  به فقيه  و به پيش نماز نيز امام                        . دهدر ميان مسلمانان همان خليفه ميبو      

 .ميگفته اند

اين يقينست كه آدمي چون  ميميرد و تن او از هم پاشيده و نابود                   .       اما آخرت كه پرسيده شد آن نيز بايد بود          
كالبد آدمي همينست كه هست و ما        : را ميگويند زي. امروز دسته هاي انبوهي آنرا منكرند      . ميگردد  روان او ميماند     

آنچه زيست آدميست نتيجه گردش خونست كه تا ميگردد آدمي زنده است            . درآن نمي بينيم  ) يا روح (اثري از روان    
پس چكار  . آنچه فهميدن و دانستن و اينگونه كارهاست نتيجه مغز ميباشد             . و چون از گردش افتاد آدمي ميميرد        

علماي شما نيز پاسخي به اين نداده         . با اين دليل؛ بودن روح را رد ميكنند         !.  از روان آدميست؟  ميماند كه بگوييم     
در همان كالبد آدمي گوهري بنام      : ولي ما پاسخ اينرا داده و ثابت كرده ايم كه           . بودند و نميتوانستند بدهند   

ثابت . مي گردد هست و آن جز از تن و جانست و با نابودي تن و جان نابود ن                  ) يا روح (روان  
 .كرده ايم كه در پشت سر اين زندگاني، زندگاني ديگري خواهد بود

شما تصور ميكنيد آدم چون ميميرد و          .       چيزيكه هست درباره آخرت نيز در مذهب شما گمراهيهايي هست              
.  سشهايي ميكنند زيرخاكش ميسپارند، دو فرشته اي بنام نكير و منكر با گرزهاي آتشين بر سر او مي آيند و ازو پر                        

ببينيد در يك عقيده    . دين يادش دهد  : اينست ماليي را در باالي سر او ميگماريد كه تلقين دهد و يا  بفارسي بگوييم                 
 :چند اشتباه ميكنيد

هركاريكه هست .  كسيكه ميميرد تن او الشه اي بيش نيست كه پس از چند روزي ازهم پاشيده خواهد بود       :اوالً        
ولي شما ميپنداريد كار با تنست و پوسيدن و از ميان رفتن كه با ديده مي بينيد از                  . مي خواهد بود نه با تنش     با روان آد  

 . غفلت خارج نميشويد

                                                           
 )ويراينده                   (.               آرامش زمين و آسمان بسته به بودن يك امامست ، روزي خوردن مردم به پاس هستي او ميباشد- ١
 )ويراينده(بكلي ، يكدفعه             =   بيكبار - ٢



 ....................................................................................................................................................................احمد كسروي   / شنيد و گفت

 

٣٧  

  كسي اگر در زندگاني خود دين داشته و خدا را ميشناخته خودش خواهد توانست پاسخ فرشته ها را                          :ثانياً         
مگر آنكه براي فريفتن    . بود، و اگر دين نداشته از اين ياد دادن نتيجه اي نخواهد بود            بدهد و به ياد  دادن نياز نخواهد         

 .نكير و منكر باشد

فالن كُرد و   !.   مگر هركسيكه ْمرد فوري زبانش برميگردد و عربي ميشود كه شما با عربي تلقين ميدهيد؟                  :ثالثاً        
 !.ن عربي چه خواهد فهميد؟بهمان تُرك كه يك جمله عربي نمي دانسته از اين تلقي

پيغمبران از اينور و از آنور      .       سپس شما تصور ميكنيد روز قيامت خدا براي كشيدن حساب مردم خواهد نشست              
خدا از  . را كه يكسرش در مشرقست و يكسرش در مغرب بدست خواهد گرفت             » لواء الحمد «علي  . خواهند ايستاد 

خورشيد به باال سر مردم     . دوزخ زبانه ها خواهد كشيد    .  تندي خواهد كرد   فزوني گناهان فرزندان آدم به خشم آمده      
پيغمبراسالم  و    . بلند خواهد شد   » وانفسا«از مردمان فرياد     . آمده سوزنده ترين گرماي خود را بيرون خواهد داد            

سته روانه بهشت خواهند    اميرالمومنين و فاطمه و امامان و امامزادگان پاي شفاعت را به ميان گزارده  شيعيان را دسته د                 
 .حوريان چشمشان از ديدار مشهدي قنبرها  و كرباليي  رستمها روشن خواهد گرديد. گردانيد

خدا مگر از نيك و بد هركسي آگاه نيست كه به حساب               .       اينها همه افسانه هاي خنكيست كه برايتان بافته اند          
شما خدا را چه پنداشته ايد كه چنين نسبتهايي به او               !. ؟آنگاه خشم گرفتن و تندي كردن ِبچه معنيست          !. بنشيند؟
در دستگاه خدا شفاعت چه معني تواند         . چنانكه گفتم شفاعت جز در دستگاه ظلم و جهل نتواند بود              !. ميدهيد؟
 !.داشت؟

 ماست  مگر ثواب و گناه   !.  ميزان چيست؟ »  ...الميزان حق، الصراط حق   «:       باالي سرمرده مي ايستيد و ميگوييد      
 !.آيا خنده آور نيست كه چنين باوري را در دل جا داده ايد؟!. است كه با ترازو بكشند؟

مرده ها بايد از روي پل باريكي بگذرند كه           : ميگفتند. افسانه اي بوده درميان زردشتيان     : »صراط«      آمديم بر سر    
ود پل را باريكتر از مو و برنده تر از شمشير           گردانيده و خ  » صراط«را    » چنرت«شما آنرا گرفته    . است» چنرت«نامش  

 !!. روي دروغسازان سياه باد.اينهم داستان صراط شماست. ساخته ايد

      يك گمراهي بزرگ ديگر درباره آخرت اينست كه ميپندارند اينجهان و آن جهان نقيض يكديگرند و كسانيكه                  
 خشنودي خدا و آبادي آخرت بايد به اين جهان قيمت              به اين جهان ميپردازند آخرتشان آباد نخواهد بود و براي            

تو گويي  . اين خود گمراهي ريشه داريست كه در همه مذهبها جا براي خود باز كرده               . نگزاشت و خوارش گرفت   
اين دنيا به   : اينست ميگويند . اين جهان را شيطان آفريده كه خدا دشمنش ميدارد يا خودش آفريده و پشيمان گرديده              

 ١.»الدنيا سجن المومن و جنت الكافر«.  مگس در نزد خدا قيمت ندارداندازه بال

اين جهان  . اين جهان را خدا آفريده و هيچگاه آنرا دشمن نمي دارد            . اين گمراهي و نادانيست   :       دوباره ميگويم 
 .بايد نيكي را از همينجا آغاز كرد. منزل اول زندگانيست

                                                           
 )ويراينده.                             ( دنيا زندان مومن و بهشت كافر است- ١
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كسانيكه دراين جهان خرد را راهنما گردانند و يك             . ن بهم پيوسته است    اين جهان و آن جها      :       ما ميگوييم 
زندگاني نيك و سرفرازانه پيش گيرند، در جهان ديگر نيز خشنود و سرافراز خواهند بود، وگرنه از زندگاني بد                          

 .و آلوده اينجهان، درآنجهان نيز ناخرسند و سرافكنده خواهند بود و با پشيماني بسر خواهند برد

به يك خانقاهي خزيدن و با بيكاري و تنهايي بسر بردن           :    مثال آن چيزهايي را كه صوفيان براي خود انديشيده اند            
و به ذكرهاي خفي وجلي پرداختن و آوازخواندن و رقص كردن و مانند اينها كه عبادت و رياضت ميشمارند و مايه                      

ت و در اين زندگاني سودي از آنها نيست درآنجهان نيز            سعادت آنجهان ميدانند، چون اين كارها بيرون از خرد اس          
 .جز مايه سرافكندگي و شرمندگي نخواهد بود

  
 عروس قاسم

روضه خواني برپاكردن و دسته هاي سينه زن و شاه حسيني            :       همچنان عبادتهايي كه شيعيان براي خود ساخته اند        
 رفتن، به مردگان هزارسال نفرين فرستادن و اين قبيل كارها             راه انداختن، زيارت عاشورا خواندن، به كربال و سامرا         

 .كه مايه نجات آخرت ميشناسند،  اينها نه تنها مايه نجات نخواهد بود مايه گرفتاري نيز خواهد بود

      خدا از مردم ايران بازخواست خواهد كرد كه من زمين به آن حاصلخيزي  را به شما  داده بودم  چرا آن را  آباد                           
بازخواست خواهد كرد كه من به شما فهم و خرد داده بودم چرا نخواستيد                  !.  چرا از آن بهره نجستيد؟     !. نكرديد؟

!.        به كربال ميرفتيد؟   ١بازخواست خواهد كرد كه ُبهرچه    !. خرد را راهنما گردانيد و راه زندگاني به نيكي پيش گيريد؟           
بازخواست خواهد كرد   !.  را در راه آبادي كشور خود صرف نميكرديد؟        بهر چه آن پولها   !  بهر چه به سامرا ميرفتيد؟    

از زندگاني سراپا بيخردانه كه      !. بهر چه آنها را به انبار ميزديد؟        !. كه بهر چه كاالها را دست بدست ميگردانيديد؟         
دا سرافكنده خواهند   ايرانيان پيش گرفته اند و در اين جهان خوار و زبونند، درآن جهان نيز خوار و زبون و در نزد خ                     

 .اينست آنچه ما درباره آخرت ميدانيم. بود

                                                           
 )ويراينده                                                          (براي چه                                       = براي                 بهر چه ) = بر وزن زهر( بهر - ١
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ـ        اكنون . بايد مدتها بگذرد تا ما بتوانيم اينها را در فكر خود تحليل كنيم                .  اين مطالب همه اش تازه است        ج 
واهيم نظريات  با اينحال ميخ  . معلوم است كه شما آنرا نيز قبول نداريد         . خواهشمنديم موضوع امام عصر را بفرماييد      

 .شما را بشنويم

ـ         چشم  ١شصت و هفتاد مليون شيعه    . ميناميم از هر جهت مهم است     »  امام ناپيدا « موضوع امام عصر كه ما آنرا        د 
از سوي ديگر علماي شيعه آن دستگاه فرمانروايي را كه چيده اند و بي تاج و تخت پادشاهي                    . براه آمدن او ميدارند   

گذشته از آنكه تاكنون بارها كساني بنام        . يونها باج و خراج ميگيرند بنام نيابت از آن امام ميباشد            ميكنند و ساالنه مل   
 .آن امام برخاسته اند و آشوبها راه انداخته اند

      اينست موضوع مهم است و من با آنكه امروز سخن بسيار گفته ام و همه مان خسته شده ايم آنرا به تفصيل ياد                           
 .خواهم كرد

اينها دو چيز است و     . داستان امامت، داستان مهديگري   :     بايد دانست در قضيه امام ناپيدا  دو داستان بهم آميخته              
 .من از هريكي جداگانه سخن خواهم راند

بايد دانست اين در بسيار مذهبها هست كه آمدن كسي را با يك نيروي                 : از مهديگري سخن مي رانم      نخست       
زردشتيان پيدا شدن شاه بهرام را انتظار         . را منتظرند ) يا مسي ح (مثال يهوديان آمدن ماشيا      . ر ميدارند فوق العاده انتظا  

 .شيعيان و بسياري از سنيان به آمدن مهدي اميد ميپرورند. دارند، مسيحيان چشم براه بازگشتن مسيح ميباشند

آنكه ايرانيانند چون   . و ديگران از ايشان گرفته اند            اين موضوع از قديم زمان در ميان ايرانيان و يهوديان بوده               
عقيده داشتند كه در اداره كردن جهان اهريمن شريك يزدانست و اين بديها در جهان نتيجه دخالت  اهريمن ميباشد                     

پسر زردشت پيدا خواهد شد و اهريمن را          »  سااوشيانت«اين عقيده هم در ميان ايشان بوده كه در زمان آينده اي                 
 .ب ساخته دستگاه او را بهم خواهد زد و جهان را پر از نيكي و خوشي خواهد گردانيدمغلو

سپس .       اما يهوديان، چنانكه ميدانيد اين مردم در زمان باستان استقالل داشته اند كه فلسطين كشور ايشان بوده                      
در آن زمانها يكي از پيغمبران       .  اند پادشاهان كلده و آسور استقالل ايشان را برانداخته و آنان را به ذلت رسانيده                  

در ميان  ) كه مقصودش پادشاه بوده   (خدا  مسيحي    «: ايشان براي تسليت يهوديان كه بسيار افسرده ميبودند، چنين گفته         
عيسي پسر مريم بنام همين     . »يهوديان خواهد برانگيخت كه دوباره استقالل شما را بازگرداند و شما را به عزت رساند              

 .و هنوز هم يهوديان چشم براهند»  مسيح بايد پادشاه باشد«: ولي يهوديان نپذيرفتند گفتند. تمسيح برخاس

      مقصود آنست كه اين عقيده يا بهتر گويم اين پندار، درميان ايرانيان و جهودان بوده است و چون اسالم برخاسته                     
چنانكه گفتم چون يزيد پسر معاويه ْمرد       .  نشركرده اند  و ايران را فتح كرده ايرانيان اين عقيده را هم در ميان مسلمانان            

و اختالل دركار بني اميه  پيدا شد، مختار دركوفه علم افراشت و رشته حكومت را  بدست گرفت و كساني را به                             
 در واقع . پيروان اين مختار ايرانيان ميبودند     . مدينه فرستاده محمد بن حنفيه را راضي گردانيد كه خالفت را بپذيرد              

سردسته اين ايرانيان  كيسان نام  ميبود و اين كيسان           . قيام را ايرانيان كرده و ميخواستند از عرب و بني اميه انتقام كشند            
دركتابهاي ما خبر داده شده كه يك مهدي خروج خواهد          : از جمله ميگفت  . هوش بسيار ميداشت و كارهايي ميكرد     

                                                           
 )ويراينده.                  ( ، شصت يا هفتاد ميليون نفر بوده است١٣٢٣ جمعيت شيعيان جهان در سال نوشته شدن اين كتاب يعني سال - ١
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آن مهدي همين   : انيد، و براي پيشرفت كارهاي مختار ميگفت        كرد و جهان را از ستم و بدبختي رها خواهد گرد             
 .محمد بن حنفيه است

.       چون مسلمانان از ستم بني اميه به ستوه آمده بودند، اين سخن را به آساني ميپذيرفتند و آنرا خوش ميداشتند                         
 .داستان مهدي در ميان مسلمانان از اينجا پيدا شده

 !مبر از مهدي خبرنداده بود؟ ببخشيد، مگر خود پيغ ب ـ     

 .  بيگمان نداده بودد ـ      

 !.  پس اين خبرها همه اش دروغست؟ ب ـ     

ـ       محمد بن حنيفه نخست كسي بود كه در ميان           .  بيگمان دروغست و من درباره آنها نيز سخن خواهم راند              د 
:  سانيان از سخن خود باز نگشتند و چنين گفتند         مسلمانان به مهدي شناخته شد، و چون او كاري نتوانست و ْمرد، كي              

 » .او نمرده است، دركوه رضوي است، خواهد آمد و ظالم را دفع خواهد كرد«

هركسيكه بدعوي خالفت برميخاست پيروانش براي تشويق مردم        .       پس از آن، كسان بسياري مهدي ناميده شدند       
دتر اين بود كه براي پيشرفت سخن خودشان حديثي هم از             يك چيز ب  . آن مهدي كه گفته شده همينست      : ميگفتند

 .زبان پيغمبر يا  امام علي بي ابيطالب ساخته رواج ميدادند

درآن كشاكشها و كينه توزيها كه هزاران كسان را در راه           .       شما تعجب خواهيد كرد كه ميگويم حديث ميساختند       
در سياست هميشه دروغ را جايز      !. ر بود كه دروغي هم بگويند؟     مقصود خود ميكشتند و يا به كشتن ميدادند آيا دشوا         

 .دانسته اند

      همان زيد كه گفتيم، چون دركوفه از مردم بيعت ميگرفت و تهيه خروج ميكرد پيروانش او را مهدي ناميدند و                       
 .»مهدي ما در پشت كوفه ظاهر خواهد شد«: حديثي چنين ساختند

پيروان او نيز   . جمع شده و به محمد نفس زكيه بيعت كردند او را هم مهدي شناختند                    سپس كه علويان در مدينه      
 ).پدر محمد عبداهللا بود. (مهدي نامش نام من و نام پدرش نام پدرمنست: حديثي از زبان پيغمبر به ميان آوردند

ينان هم از افسانه مهدي           سپس كه بني عباس به كوشش پرداختند و ابومسلم در خراسان براي ايشان ميكوشيد ا                 
هنگامي كه ديدند بيرقهاي سياه از سوي خراسان مي آيد، بخود مژده              : استفاده كردند و اينان هم حديثي پراكندند       

 ).بيرقهاي ابومسلم سياه بود. (دهيد كه مهدي ما ظهور كرده

ولي او . ود عنوان مهدي بيجا بود      سپس كه امام شما جعفرالصادق آن بنياد را گزاشت، خود او چون خانه نشين ميب  
 :اين شعر عربي را دركتابها بنام او نوشته اند. هم وعده ميدادكه مهدي از ما خواهد بود

 لكل اناس دوله يرقبونها          و دولتنا  في آخر الدهر يظهر

 .» ظاهر خواهد شددولت ما نيز درآخر زمان. هر گروهي دولتي دارند كه انتظارش ميِكشند«:       معنايش آنست

      از آنسو پسر آن امام، اسماعيل كه گفتيم پيش از خود او ْمرد، پيرواني ميداشت و آنان مرگ او را نپذيرفته گفتند                
 ١نمرده است و غايب شده و بهرحال گرد پسران اسماعيل را گرفتند و يكدسته  ديگري را بنام اسماعيليه يا باطنيان                        

                                                           
 )ويراينده.                                                                                             (ديده شودنوشته شادروان كسروي » راه رستگاري«كتاب » باطنيان«  درباره - ١
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و اينان هم از موضوع مهدي استفاده كردند و يكي از ايشان بود كه به                 . يار درازي دارند  پديد آوردند كه داستان بس    
 .شناخته شده اند بنياد نهاد» فاطميين«همين نام مهدي در آفريكا خروج كرد و پادشاهي بزرگي را كه در تاريخ بنام 

. وستان و ديگر جاها گروه انبوهي ميباشند             همين اسماعيليه تا زمان ما هستند و اكنون در محالت ايران و در هند               
. آقاخان محالتي كه در زمان محمد شاه خروج كرد و مغلوب شد و از ايران به هندوستان رفت امام اين گروه بود                         

 .كه در اروپاست و شما بارها نامش را شنيده ايد»  آقاخانست١ِسر«اكنون نوه او 

چنانكه گفتم جعفر بن محمد      : جا بگزارم و به موضوع امامت پردازم              اين داستان مهديگري بود كه بايد در اين         
پس از او پسرش موسي الكاظم جانشين       . الصادق دعوي خالفت و امامت داشت و انبوهي از شيعيان بر سر او ميبودند             

ش پس ازو پسر   . پس ازو پسرش علي الرضا بود كه داستانش را ميدانيد              . او شد كه شيعيان امام هفتم ميشمارند         
بدينسان يكي پس از ديگري     . پس ازو پسرش الحسن العسگري بود     . پس ازو پسرش علي النقي بود     . محمدالتقي بود 

ولي در زمانهاي آخر به بغداد و سامرا        . اينان نخست درمدينه ميبودند   . بوده اند و شيعيان ايشان را به امامت شناخته اند         
 .انتقال يافتند

: يكدسته گفتند . د چون از او فرزندي شناخته نمي بود، به ميان شيعيان اختالف افتاد                  حسن العسگري هنگاميكه ْمر   
جعفر «يكدسته جعفر بن علي برادر امام مرده را كه شما او را بنام                . امامت پايان پذيرفت و ديگر  كسي نخواهد بود         

به اينمعني كه   . شگفتي برخاستند يكدسته ديگر بسخن    .  ميشناسيد به امامت شناختند و بر سر او گرد آمدند            ٢»كذّاب
 .آن امام را فرزندي هست پنجساله كه در سرداب نهانست و جانشين پدرش او ميباشد: گفتند

 ٣نامي  بود كه ميگفت آن امام سرداب نشين مرا ميانة خود و شما ميانجي                  » عثمان بن سعيد  «      گوينده اين سخن    
يد بگوييد به او برسانم و اگر پول خواهيد پرداخت بدهيد به او                شما هر سخني دار   . گردانيده) بگفته خودش باب  (

 .»بفرستم

 . چنانكه گفتم اين سخن بسيار شگفت بود      
 !.  چگونه توانستي بود كه كسي را فرزندي زاييده شود و پنجسال بماند و هيچكس از آن آگاه نگردد؟: اوالً

دشمنان به او چكار      !.  ميگويم چرا ميترسيد؟   . نش ميترسيد از دشمنا : ميگويند!.  چرا پنهان شده بود؟      : ثانياً
 !. به پدرش و جدش چه كرده بودند كه به او بكنند؟!. خواستندي كرد؟

امام در اصل بمعني خليفه بود و كسي        !.. به چكاري توانستي خورد؟   !.  امام پنهان چه معني توانستي داشت؟      : ثالثاً
شيعيان آنرا از معني خود بيرون آورده كسان خانه نشين را           . لم اسالم  را  راه برد      را ميگفتند كه داراي اقتدار باشد و عا       

امام ناپيدا چسودي   : من از شما ميپرسم   . اكنون هم يك گام دورتر رفته امام ناپيدا نيز درست ميكردند           . امام ميگفتند 
 !..تواند داشت؟

                                                           
 )ويراينده.             (دولت انگلستان است تنها به خدمتگزاران بسيار كوشا در راه سياستهاي آن دولت داده ميشود ) القاب(كه از » ِسر« نشان و حمايل - ١
 )ويراينده(دروغگو                    =  كذاب - ٢
 )ويراينده(شفيع ، واسطه           =   ميانجي - ٣
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ست به خرد دخالت نداده بودند و آنگاه با  آن جدايي             ولي در تشيع چون از نخ      .       اينها بيكبار از خرد  دور است       
چه (كه از سنيان پيدا كرده بودند ديگر نميتوانستند بازگردند و به آنان پيوندند و از آنسوي نميخواستند بي امام بمانند            

. زاردنددسته بزرگي سخن عثمان بن سعيد را پذيرفتند و به آن امام ناپيدا گردن گ                 )  اين مخالف مذهب ايشان بود     
از آن امام بيرون مي آورد و نميگزاشت شيعيان           ) نامه(» توقيع«عثمان نيز دركار خود استاد بود و هرچندگاه يكبار            

ميگرفت و ميرسانيد و پولهايي     » ناحيه مقدسه «دلشكسته و نوميد گردند و اگر كسي پرسشي ميكرد پاسخي برايش از              
 .ام ميفرستادبخانه ام» !!خيك روغن«را كه ميدادند در توي 

برادر من پسري   :       جعفر بن علي برادر حسن عسگري از اين ادعاي او به خشم آمد و با او طرف گرديده گفت                      
هزار سالست به گناه گفتن       نهاد كه     »كذّاب «ولي عثمان استادانه او را از ميدان به در برد و نام او را                . نداشت

 .با اين نام خوانده ميشوديك سخن راست 

    يك چيز شنيدني آن بود كه كساني از سران شيعيان از شلمغاني و ديگران به عثمان بن سعيد حسد بردند و با او                           
در » ناحيه مقدسه «از  »  توقيع«ولي عثمان   . به طرفيت پرداخته هريكي مدعي شدند كه امام مرا باب خود گردانيده              

 .دور راندتكذيب و تكفير ايشان بيرون آورده و همه را از ميدان 

پس ازو حسين نوبخت كه از ايرانيان       . اين نيز استادانه رفتار ميكرد    .       پس از عثمان پسرش محمد جاي او را گرفت        
درزمان اينها نيزكساني به    . پس ازو نوبت به محمد بن علي سيمري كه او نيز ايراني بود رسيد                . بود جانشين گرديد  

 .از ميدان در رفتند» توقيع«ولي كاري از پيش نبردند و با چماق  . كردند» بابي«منازعه برخاستند و هريكي دعوي 

هفتاد سال كما بيش اينها شيعيان را راه ميبردند،         . كه شنيده ايد اينها بودند    » نايبان خاص امام  «يا  » نواب اربعه «      آن  
 معني آن امام را مهدي نيز خوانده اند و          به اين . و دراين هفتاد سال بوده كه از داستان مهديگري نيز استفاده كرده اند            

. اوصافي را كه مهدي بايستي داشت به او منسوب ساخته و كارهايي را كه مهدي بايستي كند بظهور او نويد داده اند                      
مهدي در نزد ديگران آن شكوه و جالل را نميداشت كه در نزد اينان داشته            . بلكه پيرايه هاي بسياري به آن افزوده اند       

 .است

روزيكه ظهور خواهد كرد آفتاب برگشته از مغرب طلوع خواهد نمود، صدايي از ميان                » امام غايب «يا  » مهدي      «
آسمان و زمين شنيده خواهد شد كه مهدي ظهور كرده، ياوران امام كه سيصد و سيزده تن خواهند بود از طالقان و                        

واهند رسانيد،  امام شمشير كشيده به كشتار خواهد            خود را به مكه خ     » طي االرض «قم و سبزوار و ديگر جاها با          
 .از اينگونه چندانست كه اگر بشماريم بسيار دراز خواهد شد. پرداخت

 .      اين داستان امام عصر شما از نظر تاريخست كه با ايرادهايي كه ميتوان گرفت يادكردم

 : اما از نظر دين و ايرادهايي كه از آنراه  وارد است

به اين معني بايد .  كه ما در دين چنانكه خدا را ميشناسيم بايد آيين او را نيز بشناسيم          بايد دانست 
اين خود  . آيين او درباره راه بردن جهان چيست       . بشناسيم كه خدا جهان را چگونه راه ميبرد         

نشناختن آيين  آن همه خطاهاي ماليان شما و نادانيهايي كه از خود نشان ميدهند بيش از همه نتيجه                  . بسيار مهمست 
مثالً مردم را واميدارند    . آيين خدا را نميشناسند و از پيش خود براي كارهاي خدا دستوري درست ميكنند              . خداست
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. كه در بيماري بنزد پزشك نرفته شفاي خود را از دعا و قرآن بخواهند و اين را دليل قوت ايمان و اعتقاد ميشمارند                         
از ناداني اين نميدانند كه  كارها        . »!پس كارها در دست خدا نيست؟     «:  ميگويندآنگاه بگفته هاي ما نيز ايراد گرفته         

اينرا خدا گزارده كه بيمار شفاي خود را از           . ولي همان خدا براي جريان كارها آييني گزارده         . در دست خداست  
 .درمان و چاره بخواهد،  خدا گزارده كه از دعا و قرآن نتيجه اي نباشد

يهايي كه ما از ماليان شما و از پيروانشان ديده ايم و مي بينيم آنست كه به اين جهان با اين آيين و                                يكي از نادان  
سامان خدايي ارج نميگزارند و تو گويي اينها را از خدا نميشمارند، و اينست هميشه در پي كارهاي بيرون از آيين                         

عوام نيز جز كارهاي فوق العاده شگفت آور را از خدا             زيرا  . در اين باره ماليان با عوام در يك درجه اند           . ميباشند
 .نميشناسند و اهميت نميدهند

 .سراپا نشان قدرتست  . سراپا شگفتيست       مثالً درخت كه در بهار سبز ميگردد و گلهاي سرخ و سفيد ميدهد               
د مانندة يكي از آن درختها      اگر همه مردمان گرد آين    !. اينها از كجا پديد مي آيد؟     !.  اين برگها وگلها  دركجا بوده؟     

 . را نميتوانند ساخت

ولي همينكه درختي در    .       با اينحال عوام به آنها قيمت نميدهند و  از ديدن آن به ياد خدا و تواناييش نمي افتند                      
:  پاييز گل كرد كه يك كار فوق العاده است در آن هنگامست كه به ياد خدا مي افتند و مي بينيد چنين ميگويند                             

 .»قدرت خدا را تماشا كن«

ولي اگر بشنوند جايي در روي زمين هست كه          .       اين شب و روز كه مي آيد و ميرود در پيش آنان هيچي نيست              
 .»اي پروردگار قدرت نما«: ششماه شب و ششماه روزاست به شگفت افتاده چنين ميگويند

آنان نيز آيين خدا را به كنار گزارده هميشه ميخواهند             .       اين رفتار عوامست و ماليان نيز پيروي از ايشان دارند            
 .كارهاي بيرون از آيين بخدا نسبت دهند و آن گونه كارهاست كه از خدا ميدانند

      مثالً يك برخاسته كه برميخيزد و با همه گمراهيها و نادانيها به نبرد ميپردازد و حقايق زندگي را شرح ميدهد و                         
آورد كه همينها دليل برانگيختگي او از سوي خداست، ماليان به اينها اهميت نميدهند و اينها                  خردها را به تكان مي      

با سوسمارحرف بزند، ماه را دو نيم         . بلكه او را ملزم ميدانند كه بكارهاي بيرون از آيين برخيزد             . را دليل نميدانند  
اينهاست كه دليل    .  اين قبيل كارها كند      گرداند، آفتاب را پس از غروب بازگرداند، از سنگ شتر دربياورد، از                 

 .تصور ميكنند اين كارهاست كه بايد از خدا دانست. راستگويي او ميشمارند

      درباره پيدايش امام عصر نيز همان رفتار را كرده اند و بيكبار آيين خدا را فراموش كرده صدها كارهاي بيرون از                     
 .آيين درآن داستان گنجانيده اند

كسي هزار  . اين نميتواند بود  : ما ميگوييم . امام عصر هزار و هفتاد و هشتاد سالست كه زنده است            :  ميگويند       مثال
!..  مگر قدرت خدا در دست شماست؟       : ميگوييم!.  از قدرت خدا چه بعيد است؟       : ميگويند. سال زنده نتواند ماند    

 است كه يك كسي بيش از صد سال و            اين را خدا گزارده    .خدا براي اداره كردن اينجهان آييني گزارده      
 .صد و سي سال زنده نماند
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      در اين باره ايراد بزرگ آنست كه ُبهر چه خدا كسي را بيافريند و آنگاه غايبش گرداند و در اين سرداب و آن                          
اهنمايي چاه پنهانش دارد و هزار سال بيشتر همچنان بگذرد تنها براي آنكه روزي او را بيرون خواهد آورد و به ر                          

 !.مگر خدا نميتوانست در همان زمان كه او را ظاهر خواهد گردانيد  بيافريند؟!. مردم واخواهد داشت؟

روزيكه امام ظهور خواهد كرد آفتاب برگشته از مغرب طلوع ميكند، آوازي از ميان آسمان و زمين                     :       ميگويند
 ميشوند، امام با آن دسته كم شروع به آدمكشي ميكند و             شنيده ميشود، ياران آن امام با طي االرض در نزد او حاضر            

 .به همه جهان چيره ميگردد

امام عصر، چه راست و چه        . اينها كارهاييست كه بيرون از آيين خداست         . اينها نيز تمام دروغست    :       ميگوييم
 !.د؟پس چرا اين كارها در پيدايش آن پيغمبر  رخ ندا. دروغ، باالتر از پيغمبر اسالم نيست

كسي را  از ميان مردم        . ما نيك ميدانيم كه  آيين خدا  در  برانگيختن  راهنمايان  چيست                       
برمي انگيزد و او با ناتواني و تنهايي با گمراهيها نبرد مي آغازد و مردان غيرتمند او را بيغرض و                      

. ترتيب اين بوده  هميشه  . راستگو ديده به ياريش برميخيزند و از همين راه كار او پيش ميرود               
 خدا اگر راهنما ميفرستد ديگر چه نياز هست كه آفتاب را از                 .هيچگاه نياز به آن عجايب و غرايب نبوده        

اينها دروغ هاي  بسيار  ناشيانه ايست كه            !. چه نياز هست كه دستگاه خود را بهم زند؟           !. مشرق خود باز گرداند؟    
 !.ساخته اند

خبر داده اند كه امامزمان با شمشير جنگ خواهد كرد، و چون سپس توپ و                          عجيب تر اينست كه در اخبار         
تفنگ پيدا شده و اكنون هم تانك و بمب و صد افزار ديگر به آنها افزوده شده، شيعيان كه در هيچ مورد اظهار عجز                        

اد و جنگها جز با      در ظهور امام توپ و تفنگ از كار خواهد افت           : نميكنند در اينجا هم عاجز نمانده چنين گفته اند          
 !.آدم نميداند به اينها چه بگويد. شمشير نخواهد بود

      يكداستان شنيدني  اينست كه حسينقليخان برادر فتحعليشاه كه به برادرش ياغي شد و سرانجام كورش گردانيدند                 
ه قم براي تماشا    يك شمشير با يك سپر و با يك زره جواهرنشان مطال بنام امامزمان وقف كرده كه اكنون در موز                      

در زمان حسينقليخان توپ و تفنگ رواج ميداشت و سپر و زره از كار افتاده بود ولي حسينقليخان چون    . گزارده شده 
 . معتقد بود كه جنگهاي امامزمان جز با شمشير نخواهد بود آنها را وقف او گردانيده است

.  را برانداخته جهانرا پر از عدل خواهد گردانيد          امام عصر چون بحكومت خواهد پرداخت ريشه ظلم         :      ميگويند
گرگ با گوسفند در يكجا خواهد چريد، اختالفات مذهبي از ميان خواهد رفت، زمين گنجينه هاي خود را بيرون                       

 .خواهد ريخت

يريم آري جهان رو به پيشرفتست،  و اگر رويهمرفته را گ              . اينها نيز با آيين خدا  ناسازگار است          :       ما ميگوييم 
 .اكنون هم جاي آنست كه جهان بسيار بهتر از اين گردد. آدميان هميشه رو به نيكي ميروند

گرگ با گوسفند هيچگاه در يكجا       .       ولي آن گونه نيكي كه شيعيان از ظهور امامزمان اميد ميدارند نشدنيست               
به آن   »  رجعت«استان ديگري هم بنام         شگفتر آنكه شيعيان در اين اندازه ها  نايستاده اند و يك د                 . نتواند چريد 

پس از آن يكايك امامان زنده      . امام عصرتان مدتي حكومت كرده با دست زني ريشدار كشته خواهد شد           . افزوده اند 
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شده و به اين جهان باز گشته به پادشاهي خواهند برخاست و هركسي از ايشان دشمنان خود را زنده گردانيده و براي                      
 . دوباره خواهد كشتآنكه كينه جويند 

 .خالصه آنكه اين مذهب درهمه جا موهون بوده و مورد ايراد واقع شده

      بدتر از همه آنكه شيعيان معتقدند كه نيكيها جز بدست امامزمان نبايد بود و هر نيكي كه رخ ميدهد آنرا                                
ريشه نادانيها را   . ونه گمراهي نبرد ميكنيم   با  ده گ   . مثالً از ده سال بيشتر است كه ما به كوشش پرداخته ايم            . نميپذيرند

. هنگامي كه ما  به كوشش  برخاستيم نام دين چندان خوار شده بود كه بردن نام آنرا بما ايراد ميگرفتند               . برمي اندازيم 
در چنين زماني ما بيرق دينداري و خداشناسي افراشتيم و            . »!ديگر دين چيست كه باز نامش ميبريد؟       «: مثالَ ميگفتند 

ما به همه ايراد     . براي دين يك بنياد  بسيار استواري گزارديم كه امروز هيچكس نميتواند زبان به ايراد گشايد                       
كه ما نوشته بچاپ     » آيين«و  » دين و جهان   «و  » راه رستگاري «كتابهاي     . ميگيريم كسي نميتواند بما ايراد بگيرد       

از آنسو ما براي آنكه همه مذهبها را           . وانستند نوشت رسانيده ايم اگر همه علماي شما گرد آمدندي يكي را نميت              
براندازيم و همه مردم را به يكراه بياوريم، همه گمراهيها را دنبال كرده دربارة هركدام ـ از صوفيگري، شيعيگري،                       

 .خراباتيگري، ماديگري، بهائيگري، فلسفه يونان و مانند اينها ـ كتاب يا گفتارها نوشته ايم

زيرا . هايي كه تاكنون در جهان مانند نداشته شيعيان نه تنها خشنود نيستند، بسيار ناخشنود هم هستند                       چنين كوشش 
بيچارگان در توي آتش بدبختي ميسوزند و . ما كه كرده ايم بسيار بد شده    . اين كارها را بايستي امامزمان كند     

 .تنها پرواشان به آنست كه مبادا آنكه دستگاه امامانشان بهم خورد

  
 كشته قاسم و حجله دامادي او

امامزمان كه ظهوركند تمام دينها يكي خواهد شد و با يك             : چون ميگفت .       روزي با يكي بسخن پرداخته بودم      
آيا امام زمان اين كار را با معجزه و نيروي فوق العاده خواهد كرد يا از راه                       : گفتم. شادماني آنرا بزبان مي آورد     

آيا چنين خواهد بود كه مردم شب بخوابند و فردا كه برخاستند همه شان در يك دين                    : معادي؟ چون نفهميد گفت   
باشند و آن  مذاهب خود بخود از ميان رفته باشد،  يا اينكه امام با آن مذاهب به نبرد پرداخته و با دليلهاي روشن                                

 .ي از اينهاست؟مردم را از آنها بيزار گردانيده عموم را به شاهراه حق خواهد آورد؟ كدام يك
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زيرا برخالف آيين   . آن اولي كه نتواند بود    :       چون پاسخي نميتوانست من خودم به پاسخ پرداخته گفتم          
پيغمبر اسالم بسيار بزرگتر از     . خدا چنان نيرويي را به كسي نداده است و نخواهد داد           . خداست

 برد و جنگها كرد تا توانست عرب        امام زمان بود و ما ميدانيم كه چنين نيرويي نداشت و سالها رنج            
 .را از بت پرستي بيرون آورد
به اين معني كه امامزمان بايد با دليلها و كوششها مردمان را از كيشهاي گوناگون                .       مسلم است كه دومي بايد بود     

 .چنين نيست؟. بيرون آورد و همه را داراي يك دين گرداند

 .البته همين خواهد بود:      گفت

! درآنصورت ما كه اكنون همان كار را از راه بسيار بهتري انجام ميدهيم پس چرا شما شادماني نميكنيد؟                    :   گفتم    
پس  شما دعوي امامزماني     : بدبخت بجاي آنكه به اين پرسش پاسخ دهد چنين گفت           !. چرا بما ياوري نمي نماييد؟    

 .اين بود پاسخي كه بمن داد!!... ميكنيد؟) مهدويت(

سخنم در اينجا پايان ميپذيرد چيزيكه بايد به شما بگويم آنست كه اگر ميخواهيد معني راست دين را بشناسيد                        من  
 .را كه بزبان آسان نيز چاپ شده بخوانيد» ورجاوند بنياد«كتاب 

ـ        مطالب ولي  . چنانكه چند بار گفته شد اين مطالب همه اش راستست         .  اجازه فرماييد چند جمله هم من بگويم       ا 
حقيقت آنست كه   . مردم حق دارند كه اينها را به آساني نمي پذيرند           . مطالبيست كه تاكنون گفته نشده    . تازه ايست 

شما ميفرماييد حتي پيغمبر هم     . ما از بچگي گوشمان پر شده از معجزات ائمه         . چه ميفرماييد آقا؟  . نميتوانند پذيرفت 
است » ِفضّه«آن معجزه   . ه بغالم و كنيز آنها نيز معجزه قائل هستيم         ما پيغمبر سهلست، ائمه سهلست ك     . معجزه نداشت 

من يادم نرفته است كه بيست و سي سال پيش در تبريز             . كه رفته و شير را آورده كه جنازه هاي شهدا را حفظ كند              
اتاقي نگه  گاوي را در  .  رفتيم ديديم ازدحام غريبيست   .  معجزه كرده »  مقام صاحب االمر  «هياهويي  برپا شد كه          

قصابي ميخواسته در ميدانگاه جلوآنجا، گاو را بكشد و آن حيوان گريخته             . داشته اند و زن و مرد بزيارت آن ميروند        
من خودم ديدم دست بسر و روي        . يكدفعه مردم فرياد كشيده اند كه معجزه ديده شد         . و به مقام صاحب االمر رفته      

اي حيوان زبان بسته ترا بحق صاحب اين مقام درباره           «: ه ميگفتند خودم ديدم كه ازو حاجت خواست      . گاو ميكشيدند 
 .»من دعا كن

چطور ميتوانيم يكدفعه همه را دور بريزيم و مطالب شما را بيگفتگو                  .       ما كه به اين چيزها عادت كرده ايم           
 .بپذيريم؟

رند كه چون  نامش  بميان مي آيد مردم چندان  عقيده به آن  دا.  همان موضوع امام عصر مگر چيز كوچكيست؟      
درتبريز يك وقت دسته اي تشكيل شده بود كه         . بلند ميشوند، هميشه منتظرند كه امروز ظهور كند و فردا ظهور كند            

. هر يكي از ايشان شمشير و سپر و زره تهيه كرده بود و يقين داشتند با اين عالمتها كه آشكار شده ظهور نزديكست                        
 .بانها ميرفتند، به قبرستانها ميرفتند كه بلكه امام را پيدا كنندگاهي نيمه شب به بيا

ـ       . اساس مطلب همانست كه آيا مردم براي دين هستند يا دين براي مردمست            :  چند كلمه هم من صحبت كنم       ج 
ميشود كه  گفته  . آن عقايد ما همه اش مبتني بر اين اساسست         . ما تاكنون تصور كرده بوديم مردم براي دين ميباشند         
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اگر ايشان هم قبول كنند كه مردم براي دين         . بعقيده من از علما بايد همين را پرسيد       . علما جواب به اين مطالب دهند     
آيا اين دين كه شما     : نيستند بلكه دين براي هدايت مردم و تأمين زندگاني ايشانست درآنصورت ما ميتوانيم بپرسيم               

!. ميتوانيم بپرسيم كربال رفتن براي چيست؟     !. زندگاني ما را تأمين ميكند؟    !. اند؟بما ياد ميدهيد ما را به رستگاري ميرس       
 !.مرده ها را چرا بايد به كربال برد؟!. نشستن و گريه كردن چه فلسفه دارد؟!.  چه نفعي به زندگاني ما تواند رسانيد؟

ـ        ه به اينجا رسيده اگر علما اينها را بپذيرند         زيرا مطلب ك  .  بعقيده من در اين موضوع به علما مراجعه نبايد كرد           ا 
 .بايد دست از دستگاه و شئونات خود بردارند

بگفته آقاي كسروي بي تاج و تخت        .       علما خود را نايب امام ميدانند و به همان عنوان بر مردم حكومت ميكنند               
حكومت درگذرند و همچون من و شما        اكنون اگر بخواهند اين مطالب را قبول كنند بايد از آن              . پادشاهي ميكنند 

ما در مشروطه به محمد علي ميرزا ميگفتيم        ! آيا اين توقع را از ايشان توان داشت؟       . بيايند در بازار مشغول كسب شوند     
االن اين تكليف به علما صد برابر از        . بايد اختيارات تو محدود باشد، تنها بر سرآن خونها ريخت وخانه ها برانداخت             

 .استآن شاقتر  

      من يقين ميدانم كه همينكه برويم و درخصوص امام عصر سر گفتگو را بازكنيم فوري تكفير خواهند كرد و با                       
سالهاست آقاي كسروي اين     ! آنوقت هم مگر علما اين مطالب را نشنيده اند؟           . پرخاش بيرونمان خواهند گردانيد    

من .  ناشنيدن ميزنند و يا عوام را تحريك به غوغا ميكنند            علما يا سكوت اختيار كرده خود را به        . مطالب را ميگويد  
 و چند نفر ديگر دست بهم دادند و به بهانه           ١ميرزا كاظم شبستري و ميرزا حسين واعظ      . زمستان گذشته در تبريز بودم    

 .آنكه اينها قرآن سوزانيده اند عوام را تحريك كردند و آن وحشيگريها اتفاق افتاد

جواب كفر را با    : گفت.  به يكي از آقايان گفتم بهتر است در رِد  ايشان كتابي بنويسيد             . بودم      روزي در مجلسي    
 .مشت بايد داد

من در تبريز دو سه جوابي ديدم، يا مطالب رذلي بود يا              .       آمديم كه جواب بدهند  تازه جوابشان چه خواهد بود          
 علما ميگويند حكومت حق ماست و اين دولت غاصب            مثالً آقاي كسروي ايراد ميگيرد كه      . گفتگوهاي بي اساس  

 .درحاليكه من و شما صد بار همين موضوع را از  زبان علما شنيده ايم. است، آنها در جوابش انكار كرده بودند

درنوشته هاي آقاي كسروي    !.       اساساً اگر علما اين ادعا را ندارند پس اين پولها را از مردم ِبچه عنوان ميگيرند؟                  
اگر علما ادعاي   . يدم كه خمس و زكوه  ومال امام مالياتي بوده كه مسلمانان به خليفه يا بحكومت وقت ميداده اند                    د

 ٢!.حكومت نميكنند پس آن وجوهات را ِبچه عنوان ميگيرند؟

زياد اشكاالت  .       من پنهان نميكنم كه هنوز نتوانسته ام تمام اين مطالب كه گفته شد درعقيده خود تحليل دهم                     
 .حاال ديگر با علما كاري نداريم. ولي ما ديديم هر مطلبي كه گفته شد دليل هم برايش ذكر كردند. دارم

ـ      زيرا اوالً خود ما آنها را دوباره و سه باره           .  باز من يادآوري ميكنم كه اين مطالب نوشته شود و بچاپ رسد               ج 
ثانياً ميتوانيم آن نوشته را به ديگران هم بدهيم          . ديشه رفع ميكنيم  خوانده غور ميكنيم و اگر اشكالي پيدا كرديم با ان          

                                                           
 )ويراينده( از واعظ هاي نامدار زمان مشروطه                                                   - ١
 )ويراينده!                               (خمس ، زكوه و سهم امام ادامه ميدهندبه گرفتن ) جمهوري اسالمي خودشان (  علماي شيعه  هنوز هم  در - ٢
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ثالثاً  آنوقت خواهيم توانست كه همان جزوه را بدست علما دهيم و بگوييم آقا شما به                   . كه بخوانند و آنها نيز بدانند     
 !. اينها چه ميگوييد؟

 .بچاپ ميرسانيم)  قهراً روي خواهد دادبا اندك تغييرهايي كه( بطوريكه وعده دادم همه گفتگو را د ـ      

 .ما نميترسيم ولي بازار وضعش ديگر است و بايد محتاط باشيم.  خواهشمنديم نامهاي ما را تصريح ننماييدب ـ      
 
 
   
 

                                      
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 ١پيــــام بـــه آقـــاي راشـــد

 
اديسون و  «: در آنجا باالي منبر چنين گفته      . راشد خوانده ميشود امسال به مشهد رفته بوده                     واعظي كه بنام     

ولي در تهران كسي پيدا شده ادعاي پيغمبري          . انشتين كه آنهمه اختراع كرده اند هيچيكي ادعاي پيغمبري نكرده            
 .»ميكند

خوب بود سخنان بهتر از اين پيدا       . ما چاره نميكند  آقاي راشد اين سخنان به درد ش      :       ما به او پيام فرستاده ميگوييم     
ما نميگوييم كه شما بيدين ميبوديد و چند سال پيش در بودن كساني در خانه آقاي حيدري بدآموزيهاي                     . ميكردي

ميكردي و من به شما يادآوري كردم كه اينها را  از روزنامه ها                 » تخطئه«ماديگري را ميسرودي و پيغمبر اسالم را           
 .فته اي و ندانسته اي از كجاستيادگر

اندك پولي  » پرورش افكار «      نميگوييم كه چند سال پيش هواداري از حافظ ميكردي و براي آنكه از اداره                      
 .مينوشتيداست » كفريات«درباره حافظ كه سخنان او سراپا  بگيريد آن گفتارهاي گزافه آميز  را  

اگر نيستيد آشكار بگوييد و      ! شيعي هستيد يا نيستيد؟   !   چه  كيشي ميداريد؟     ما ميپرسيم شما اكنون   .       اينها بماند 
اگر هستيد درآنحال پس چرا آنهمه ايرادها كه ما به  آن كيش  گرفته ايم و چند كتاب  بچاپ                                . پنهان نداريد 

مين كتاب كه با زبان     اكنون هم شما را آن بهتر كه به اينها پردازي، ه            . رسانيده ايم به يكي نتوانسته اي پاسخ بدهي        
 .ساده چاپ شده توانيد آنرا بخوانيد و اگر پاسخي ميداريد بگوييد

زيرا شماها  .       اينكه در تهران كسي ادعاي پيغمبري ميكند شما بايستي بسيار خشنود باشيد و بخدا سپاسها گزاريد               
دها بدآموزيهايش  كه در ناداني و نافهمي چندان فرو رفته بوديد كه زيان كتاب حافظ را با ص                  

نميدانستيد و افزاردست دشمنان اين كشور گرديده آن كتاب سراپا زيان را رواج ميداديد تنها                  
 .همان كس بود كه سرافراشت و از نادانيها و زيانكاريهاي شما جلو گرفت

و ديگر  » ميگويد؟حافظ چه   «      بجاي منبر رفتن و به مردم  بيهوده گويي كردن، براي شما آن بهتر است كه كتاب                    
 .كتابهاي آن كس را بخوانيد و بفهميد كه تا چه اندازه در اشتباه بوده ايد

 
 

                                                           
 )ويراينده.                                                   (ميكرد) وعظ(همانست كه سالها شبهاي جمعه از راديو » راشد «- ١



 
 ما از كوشــش خـود بـاز نايستـاده ايــم

 
 ماليان چون پاسخي به پرسشها و ايرادهاي ما             ١را بچاپ رسانيديم   ) داوري(      پارسال كه ما كتاب شيعيگري         

در تبريز و مراغه و مياندوآب وحشيگريهاي بسيار ننگ آور               . هاي پستي برخاستند   نتوانستند داد به يكرشته كار      
از جمله شيعيگري را بازداشتند . (درتهران به دولت فشار آوردند كه به برخي جلوگيريهايي از ما برخاست           . نمودارشد

ان پستي در اينجا و آنجا      همچنان آخوندكي در تهران نمودار شد و بسخن        ). كه نتيجه وارونه داد و به رواجش افزود        
آخوندكي كه دست از مفتخواري كشيده در بغداد با داللي  زندگي ميكرد، ولي اكنون دوباره به                            (پرداخت  

درآوردن و دهان كجي كردن بچگان  ماننده است          » اَدا«مفتخواري برگشته و نوشتن يكرشته سخنان پست را كه به            
 ).ولهايي ميگيردپيشه خود گردانيده از اين حاجي وآن حاجي پ

شما يا بايد به يكايك      .        ما ناچاريم  بار ديگر به آنها آگاهي دهيم كه اينها پاسخ پرسشها و ايرادهاي ما نيست                    
 باشيد و   ٢ايرادهاي ما كه دركتاب داوري و در همين كتاب نوشته ايم پاسخ دهيد و يا به گمراهيهاي خود خَستوان                      

 .براه آييد

سخن از زندگاني بيست مليون مردمست كه شما بدبخت و            .  بزرگتر از آنست كه شما فهميده ايد              داستان بسيار 
ديديد كه  . از آنسو ما نيز كساني نيستيم كه با آن هوچيگريها و وحشيگريها از ميان رويم                   . تيره روز گردانيده ايد    

ممقاني و ابوالحسن ثقه االسالمي و ديگران       ديديد كه دولت با شما همراهي كرد و ساعد مراغه اي  و اسداهللا               .  نرفتيم
سخنان خود را ميگوييم . با اينحال ما هنوز هستيم و خواهيم بود  . همه به شما كمك كردند و قانونها را زير پا گزاردند          

آن بيفرهنگيها كه آخوندك و ديگران ميكنند ما         . به آن وحشيگريهاي شما نيز كيفر خواهيم داد        . و خواهيم گفت  
 .واهيم رسانيدسزاشان خ

شما اگر سخني ميداريد در پاسخ      .       ما بار ديگر به شما پيشنهاد ميكنيم كه بيش از اين مايه بدبختي اين توده نباشيد               
 .ما با زبان ساده و با فرهنگ بگوييد، اگر نداريد براه آييد

همچنان روضه خواني   . ما گردانيده       شنيده ميشود در ارومي  صمصامي نام  دسته اي پديد آورده و خود را دشمن                 
ما به همه   . نيز در قزوين حاجي سيد احمد نامي در منبر به سخناني ميپردازد             . بنام احتشام گاهي به هايهوي ميپردازد      

شما را اگر   .  مردم نافهم و عامي نتيجه نتواند بود         ٣آنها پيام ميدهيم كه از هايهوي و هوچيگري يا از برآغاالئيدن              
 .زبان فرهنگ بنويسيد و بپراكنيدسخني هست با 

  دفتــر پــرچـــم                                                                                                          
 
 

                                                           
 )ويراينده.           (چاپ شده است  ١٣٢٣در سال » داوري« و كتاب ١٣٢٢در سال » شيعيگري« كتاب - ١
 )ويراينده(معترف                                                                                             =  خَستو يا خَستوان - ٢
 )ويراينده                           (تحريك كردن                                                             =  برآغاالنيدن - ٣
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 واژه نامه
 واژه معني واژه معني

 آفرش آفرينش ْدژآگاه وحشي

 آهنگ قصد ْدژرفتار درشت رفتار ،  بد رفتار

 آهيخته كشيده )بر وزن سبد( ُر ُسد  حصه ، سهم

 آيفت حاجت )بر وزن مويه( رويه  صورت

 آميغ حقيقت     رزم حمله

 آخشيج      ضد رزميدن حمله كردن

 آك عيب روزبه عيد

باعث ، محرك                           سپهر طبيعت  انگيزه

 ارج قدر سررشته داري حكومت

بزرگ شدن                               )بر وزن گشايش( ْسكالش  شور ، مشورت  باليدن

 بالش بزرگي ْسكاليدن شور كردن

 برتافتن تحمل كردن )بر وزن نبرد( ُسُمرد  خيال ، وهم

 بيوسيدن انتظارداشتن )بر وزن جهش( ُسِهش  احساس ، حس

 برآغاالنيدن تحريك كردن سهيدن احساس كردن

 بايا وظيفه ، واجب )بر وزن برچيدن( شَدسيدن  تن با يكي از حواس درياف

 پاسداشتن احترام كردن )بر وزن بلند( شُوند  باعث

 پروا توجه صده قرن

 پتياره بال فرجاد وجدان ، ضمير

 پيكره عكس فهليدن مشغول گرديدن

 )بر وزن برگ( پرگ  اذن ، اجازه كما بيش تقريبا

 پرگيدن ناذن داد ِگلكار بنا

 پلشت ناپاكي گُزير تصميم

 پلشتيدن ناپاك گرديدن گُزيريدن تصميم گرفتن

 )بر وزن جهش( ُچِخش  مجادله مرز سرحد

 چخيدن مجادله كردن نيايش التماس ، تضرع

 چيستان معما )بر وزن همايش ( ُهنايش  تأثير ، اثر

 خوي عادت ُهناييدن تأثير كردن

 خيم  اخالقخلق ، همانا چنين پيداست

 خَستويدن اقراركردن هوده نتيجه

 خودكامه مستبد يوغ  چوبيكه به گردن گاو گزارند

 خودكامگي استبداد  

 


