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 بنام پاك آفرنده جهان
 
 

    در خانه يكي از تاجر هـا كـه از سـفر مكـه بـاز گشـته                  
گفتگو هايي  ميان چهار  نفر رخـداده          هماني بوده ، شب   مي

كه ما آن چهار نفر را احمـد ، علـي ، جعفـر ، بـاقر ناميـده                   
 .گقته هاي آنها رادر اين دفتر مي نويسيم   

 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
  !يني پـاك :  يـك مـذهب تـازه پيـدا شـده      «:      شب پيش از شام روضه خواني روضه خوانده در ميان سخنان خود مي گويد         

پس از شـام كـه ديگـران       .  با اين عنوان بسخنان پوچي مي پردازد           ».…يكنفر پيدا شده اسمش كسروي است ، مذهبي آورده          
قـوم و   ) كـه احمـد باشـد       ( مي روند  ، اين چهار نفر چون سه نفرشان اعضاء تجارتخانه صاحب خانـه هسـتند و يكنفرشـان                     

 .پيش از خوابيدن اين گفتگو ها در ميان آنها بميان مي آيد . ابند خويش اوست مي مانند كه شب را در آنجا بخو
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   اين كسروي ديگر چه ميگويد ؟ :جعفر    

 دلم ميخواهد يكروز بروم بخانه اش بيبنم حرفش چيست ؟: باقر     

 راستي بيا ييد يكروز برويم ببينيم چه مي گويد ؟: علي     

  آيا معقوالنه حرف بپرسيد يا جر وبحث كنيد ؟ …ار كنيد ؟ ميخواهيد برويد چه ك:  احمد    

 با او كه نبايد معقوالنه حرف زد ، مگر حرفهاي او معقوالنه است ؟ : جعفر     

 يد ؟ ا شما او را ديده :  احمد    

 .  نديده ام :جعفر     

 ..كتابها يش را خوانده ايد  ؟ : احمد     

 .نخوانده ام  : جعفر      

 رفهايش معقوالنه نيست ؟ ح پس از كجا دانستيد :احمد      

 ..مگر نشنيديد روضه خوان چه مي گفت ؟ : باقر     

آيا اين عيب شما نيست كه با حرف يكروضه خوان  نا فهـم و بيـدانش                 .. حرفهاي روضه خوان چه سنديت دارد ؟        : احمد     
 .ده و گفته هايش را نشنيده ايد جر وبحث كنيد  ؟ تحريك شده ايد و ميخواهيد برويد با كسيكه تاكنون ندي

 . ستيم برويم بايد برويم و معقوالنه  سئوالهايي كنيم و مطلبي بفهميم .ما اگر خوا. حرفهاي آقا احمد حسابيست : علي      

مينجا شما هر چه    اگر مقصود شما از رفتن آنست كه معقوالنه سئوالهايي كنيد و مطلبي بفهميد من حا ضرم در ه                 : احمد      
 .پرسيديد از طرف آقاي كسروي جواب بدهم 

 ..مگر شما از مطالب او اطالع داريد  ؟ : علي     

ولي با .  آري من كتابهاي او را خوانده ام و مطالب او را مي دانم و شما هر چه سئوال كنيد حا ضرم جواب بدهم  :احمد     
 . شما يك شرط دارم 



 ٣

 چه شرط ؟ : علي    

. فاده كننـد  تخدا نعمتهايي باينها داده كه نمي توانند اس . ايرانيها بدبختند   :  وقتي يك فرنگي بايران آمده بود مي گفت          :احمد    
نها  زير خاك مي خوابد نمي توانند آنها را استخراج كنند ، اينقدر زمينهاي حاصل خيز بيكاره افتاده نمي خواهند در            اينقدر معد 

چند رود بزرگ از آنجا مي گذرد و بدريا مي ريزد و آبش هدر مي شود . من در خوزستان بودم :  ي گفت م. آنها زراعت كنند 
 . نست ي افتاده كه انگار بيابان عربستاو زمينهاي طال خيز خوزستان خشك و خال

  يي خدا باينها داده كه قـدرش       خيلي نعمتها . بدبختي ايرانيها بيشتر از اينهاست      : من مي گويم    .     اينها حرفهاي آن فرنگي بود      
آدم بايد هر مطلبي كه ميشـنود ، هـر كاريكـه            . يكي از نعمتهاي بزرگ خدا فكر وانديشه است         . را نميدانند و استفاده نمي كنند       

 و  مطلبي كه ميشنوند نا فهميـده     . ولي ايرانيها انگار كه هيچ نميدانند فكر چيست         . مي خواهد بكند قدري در اطراف آن بينديشد         
اينست مي بيني در فالن مجلس دو ساعت سه ساعت نشسته اند و گفتگو كرده . نا انديشيده جواب ميدهند و جر وبحث ميكنند 

 . اند و نتيجه اش شده كه هر يكي از ديگري رنجيدگي پيدا كرده 
نـا فهميـده و نـا انديشـيده      .  اينست من با شما شرط ميكنم هر مطلبي كه ميشنويد كمي بينديشيد و بفهميد و بعد جواب بدهيد                

 .جواب ندهيد 

 .شرط شما را پذيرفتم آقا ي احمد ) : با لبخند ( علي       

 . پس سؤال  كنيد تا جواب بدهم :احمد      

 خوب اين آقاي كسروي چه مي گويد ؟ سخنش چيست ؟ : علي     

بايـد  : مـي گويـد     .  ميخواهد مردم را اصالح كنـد        او. كتابهاي بسيار نوشته    . آقاي كسروي سخنش بسيار است      :     احمد  
راستگو و درست كردار و نيكو كار باشد ، دروغ نگويد ، دزدي نكند ، دغلكار نباشد ، كاله مردم بر ندارد ، تا مي توانـد                  انسان  

 .بديگران نيكي كند 
 ؟ عجب چيزهاي تازه اي آورده ، مگر اينها را اسالم نگفته است :    جعفر با ريشخند 

 .راست ميگويد جعفر ، اينها را اسالم هم گفته است :    علي  

ليكن مسلمانها بهيچ يك از آنها عمل نمي كنند ، امروز مسلمانها بخصوص شيعه ها               . اينهارا اسالم هم گفته است        :    احمد  
 رشـوه  ايگر بـر ميدارنـد ، آشـكار   كاله همداز صبح تا شام دروغ مي گويند ، قسم هاي دروغ ميخورند ،. آلوده ترين مردمانند   

شـما خودتـان در بـازار       . كاالي تقلبي مـي فروشـند       ،   رشوه ميگيرند ، انبارداري ميكنند ، گرانفروشي ميكنند          اميدهند ، آشكار  
 . هستيد ، بهتر ميدانيد كه چه خبر است 

 اينها چه ربطي به دين دارد  ؟:     جعفر 

 چه كار با مذهب و دين دارد  ؟. آن آقاي كسروي شما مردم را اصالح كند . بدند اينها معنيش آنست كه مردم :     باقر 

 .ند گناه دين چيست ؟ مردم اگر بد. ي گويم  منهم همين را م:    علي 

مردم هميشـه بدنـد و ديـن بايـد     . اگر فكر كرده بوديد اين حرفها را نمي زديد . شما باز فكر نكرده جواب  داديد       :     احمد  
مـردم عربسـتان بـي      . هزارو سيصد و هفتاد و چند سال پيش كه پيغمبر اسالم در مكه قيام كـرد                 . بديهاي آنها را بگيرد     جلو  

دينشان بت پرستي بود كه مجسمه هايي از چوب مي تراشيدند يا از فلز مـي سـاختند و بآنهـا پرسـتش مـي                         . اندازه بد بودند    
عداوت بود و هر قبيلهاي مي رفت قبيله هاي          اك مي گزاردند درميان قبيله ها     كردند ، دخترهاي خودشان را زنده زنده بزير خ        

     .…ديگر را غارت مي كرد 
 . اين اثر اسالم در آنها بود . پيغمبر چون قيام كرد و اسالم را آورد همان مردم از بديها باز گشتند و نيك و پاك شدند 

م بزرگ ميشوند و هميشه قرآن مي خوانند و اسالم را ياد مي گيرند  ، اسـالم                        ولي حاال مسلمانها با آنكه از بچگي با اسال        
 .آيا اين علتش چيست ؟ . كمترين تاثيري در آنها ندارد و چنانكه گفتم مردمان بسيار آلوده اي هستند 

 . ما علتش را نميدانيم چيست :    علي 



 ٤

اكنون اگر . مت عمده از حرفهاي آقاي كسروي در همين زمينه است    يك قس . اگر شما علت آنرا نميدانيد ما ميدانيم        : احمد     
 .گوش بدهيد برايتان خواهم گفت 

 .گوش ميدهيم بفرمائيد :    علي 

اين مذهبها با اسالم مخالفست و آنـرا از اثـر           . باعث از اثر افتادن اسالم اين مذهبها ست         : آقاي كسروي مي گويد     :   احمد  
 . ه از هر بابت با اسالم مخالفست مثال مذهب شيع. انداخته 

. يكو كار باشند و از كارهاي بد پرهيز كنند ، جز خـدا بكسـي پرسـتش نكننـد                    نم بر آن بود كه مردم پاكدامن و               بناي اسال 
 را عزيز كرده هاي خدا شناخته اختيارجهان را درد ست آنها  » چهارده معصوم    «ليكن مذهب شيعه بنايش بر اينست كه مردم         

دانند ، بآنها توسل كنند ، بزيارت قبرهايشان روند پس از هزار و سيصد سال بمصيبت آنها گريـه كننـد ، بدشمنانشـان لعنـت                          
 . فرستند 

 . چهارده امام معصوم شفاعت خواهند كرد .ناه كردند ، كرده اندگاگر مردم . كو كاري اهميت ندارد      در اين مذهب ني
ولي اين مذهب  ) . ١ ( گر كار بد كند كيفر آن خواهد ديدس اگر كار نيكي كند پاداش آن خواهد ديد ، اهر ك:      اسالم گفته بود 

حسين گريه كند همه گنا ههاش       هركس بامام . هر كس محبت اميرالمومنين در دلش باشد آتش جهنم برو حرامست            : مي گويد   
 .بخشيده ميشود 

ولـي در ايـن مـذهب شـفاعت در روز قيامـت              ) . ٢(  شفاعت پذيرفته نخواهد شد      روز قيامت از هيچكس   :       اسالم گفته بود    
اگر در جايي كـار     . داستان بسيار طوالنيست ، امامها بيكايك شيعه شفاعت خواهند كرد و خدا از گناههاي آنها خواهد گذشت                  

خواهـد  ) واحسيناه ، واولده ( فرياد بدشواري كشيد و شفاعت امامها پيشرفت نكرد فاطمه و زهرا معجر از سر برداشته چنان        
 مر را كـه بجهـنم خواهنـد انـداخت امـا           مختا. كشيد كه پايه هاي عرش بلرزه افتد و خدا ناچار شده شفاعت را خواهد پذيرفت                

 . را همچون شاهين بآتش زده او را بيرون خواهد كشيد دحسين خبردار شده خو
زيرا وقتيكه بنـا باشـد آدم       . يعه با اسالم است ، همينها اسالم را از اثر انداخته                   اينها دو سه نمونه از مخالفتهاي مذهب ش       

آدم چرا گناه نكند ؟ . هر گناهيكه كرد با زيارت رفتن يا در روضه خواني گريه كردن بخشيده شود ديگر از گناه چه باكست ؟               
فعه در پـاي    مي توانند صد گناه كنند و يكد      . ؟باك دارند    دارند از گناه چه      » گناه پاك كن     «شيعيان كه   : بقول يكي از دوستان     . 

 . منبر روضه خوان اشگ ريخته همه آن گناهها را بشويند و پاك كنند 
رانفروشي گ.نحال باحكام آن عمل نميكنند در هما. انند وتعصب اسالم دارند      شما در بازار هستيد و ميدانيد اهل بازار مسلم

ايـن  از نند دروغ مي گويند ، قسمهاي دروغ ميخورند ، دفتر جعل ميكنند ، كاله همديگر بـر ميدارنـد  ،                  ميكنند ، انبار داري مي ك     
 . اگر كسي حقيقت را نداند تعجب خواهد كرد .  جمع مي كنند و بكربال ميروند ، روضه خواني ها بر پا ميكنند لراهها پو

 .. اينها اگر مسلمانند پس آن كارها چيست ؟   
مسلمان نيستند پس آن تعصب اسالمي از كجاست ؟  آن دزديها و تقلبها چيست ؟ واين زيارت رفتن و روضه خواندن      اگر 

 چيست ؟ 
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    اين سخنها را كه احمد ميگويد آنسه تن گوش ميدهند و چون حرفهايش تمام ميشود همانطور خاموش نشسـت بفكـر فـرو                       
 :مي گويد پس از زماني علي سر برداشته . ميروند 

راسـتي حرفهـاي مالهـا بسـيار        . ما اينها را نميدانسـتم      . طور باشد بسيار خوبست     ن     اگر حرفهاي آقاي كسروي همه اش اي      
 . پوچست 
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 .حرفهاي آقاي كسروي همه اش اينطور است و از اينها عاليتر است :        احمد 

مردم برويد انبار داري كنيد ، گرانفروشي كنيد        : علماي ما كي گفته اند      .  اينها كه چيزي نيست      ) : باخشم  ( جعفر          
 . ؟ مردم خودشان بدند ديگر 
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مگر حرفش را نفهميدي    . چرا حرف را مي پيچاني جعفر ؟ چرا لج مي كني ؟ مگر گوش نميدادي چه مي گفت ؟                    :        علي  
 اين معنـايش آنسـت كـه        »ند تمام گناهان او بخشيده خواهد شد        ك حسين گريه   هركس بامام  «: يگويند  مال ها كه م   : ؟ مي گفت    

همـين  . حسين گريه كند و خـود را پـاك گردانـد       ست بكند و در آخر يكدفعه بامام      ي از گناه نترسد ، هر چه دلش خوا        هيچ كس 
 دليه ييل ويـر الينـه       « :در تبريز مثلي هست ميگويند      . حرف كافيست كه مردم خود را آزاد دانند و از هيچ كار بدي باك نكنند                

كـه مـا داشـتيم     آخونـدي :گاهي از حكايتهاي آن براي ما نقل ميكـرد و ميگفـت   . در بچگي بمكتب رفته بود    پدر من     »بيل وير   
هر وقت كه يكي درسش حاضر نبود يا گنـاه ديگـري   . شاگرد ها آنرا فهميده بودند . چايي شيرين را بسيار دوست مي داشت   

آخوند بخاطر آن يك استكان چايي از گناه . ه چي مي سپرد كه براي او يك ا ستكان چايي شيرين بياورد داشت ميرفت و بقهو
بيشتر وقت را با بازيچه بسر مي . اين بود شاگرد ها بدرس اعتنا نداشتند ، از شرارت و شيطاني نمي ترسيدند . او مي گذشت 

 . مي انداختند و بريشش مي خنديدند كم كم كار بآنجا رسيده بود كه آخوند را دست . بردند 
. مالها با اين حرفهاي خود دستگاه خدا را خوار و بي اعتبار ساخته اند كه هيچكس اعتنا نميكند .         اينجا هم آنطوري شده 

 . بكربال رفته خود را از گناه شسته مي گرداند  هر كس هر گناهي كه خواست مي كند و هر چند سال  يكبار

چه خوبسـت آن مثلـي كـه زدي         .  آقاي علي بسيار خشنودم كه حرفهاي مرا باين زودي  وباين خوبي فهميدي               .احمد          
آري اينها دستگاه خدا را از دستگاه آن آخوند مكتبي پست تر و خوار تر  گردانيده اند اين حرفهاي مذهب شيعه ، گيـرش  در                           

ها راستست و باين آساني مي توان گناههاي خـود را شسـت پـس چـرا        گيرش در آنجاست كه اگر اين حرف       . جاي ديگر است    
پس چرا بمردم آن سـختگيريها را ميكـرد و آنهـا را از غضـب خـدا و از آتـش جهـنم مـي                       . پيغمبر اسالم اينها را نمي گفت  ؟         

د ديد  ؟ اصحاب پيغمبر هر كس هر كار بدي كه كند اگر چه بسنگيني يكذره باشد كيفر آنرا خواه     : پس چرا ميگفت    . ترسانيد ؟   
و اگر اين حرفها راست نيست و خدا باين آساني از گناهها نخواهد گذشت پس اين مـال                 . از ترس خدا شبها خوابشان نمي برد        

 را بگناه تشويق ميكنند ؟  چرا بيجهت مردم. ها چه مي گويند  ؟ 
 آقـا ، از زيـارت آمـده و روضـه خـوان بخـاطر او              چون ميزبان ما حـاجي    .          ديشب ديديد روضه خوان چه حرفها ميزد        

مالئكه به پيشواز زوار مي آيند ، حوريهـا خـاك پـاي او را               : شنيديد كه مي گفت     . دروغهاي عجيب و غريبي بقصار مي كشيد        
 برداشته بجاي سرمه بچشمهاي خود مي كشند ، زوار وقتيكه از حرم خارج مي شود مثل كودكيست كه تازه از مـادر زاييـده                       

هر زواري كه زيارت خـود را بانجـام رسـانيده اگـر در               «: مردك خجالت نمي كشيد و مي گفت        . شده  ، از گناه بكلي پاكست        
اگـر  : مـردك مـي گويـد    . سـخن را نفهميدنـد    شايد خيليها معني اين    .  »خود گناهي فرض كند در صحت نسب خود شگ كند           

 يي را بكجا رسا ندهاند  ، يعني ولدالزناست ببينيد بيحيا  نسبش صحيح نيستكسي باين دروغهايي كه ما مي گوييم اعتقاد نكند
در حاليكـه   .      وقتيكه او اينحرفها را ميزد من زير چشمي نگاه مي كردم  ، ديدم حاجي آقا گردن مي كشد و بخود مـي بالـد                          

 .شما ميدانيد كه او اين پولها را از كجا آورده است  

. ال كه جنگ آلمان و لهستان شروع شد اين حاجي آقا بيش از سه ياچهار هزار تومان سرمايه نداشت س  بلي آن:علي         
ولي چون جنگ شروع شد و نرخها هر روز باال ميرفت حاجي هر چه توانست خريد و انبار كرد و هر كـااليي را بچنـد برابـر                            

فتاده ناله ميكردند و روزنامـه هـا پـر بـود از شـكايت و                آنروز هاييكه تمام مردم از حيث زندگاني بسختي ا        . قيمتش فروخت     
مبـالغي بسـرمايه شـان افـزوده      ندوابيده فردا كه پـا ميشـد  خهرشبي . عي در بازار جشن داشتند      فغان مردم اين حاجي با جم     

جي مبالغي  اين حا . موقعي كه ژاپون وارد جنگ شد ودر نتيجه تصرف سنگاپور و جاوه قيمت چاي در بازار باال رفت                   . ميشد  
از همان ثروتسـت كـه بمكـه و     . چاي در انبار داشت كه در ظرف چند هفته آنها را بشش يا هفت برابر قيمت خريدش فروخت                   

 .كربال رفته است 
وي هشـت نـه هـزار    . اگر برادرش محتاج باشد ده تومان بـاو دسـتگيري نمـي كنـد        . مرد را ما خوب مي شناسيم                  اين

ها كه االن در اينجا لج مي كنند بار       همين جعفر و باقر     . رفت كه استخوان سبك گرداند      .  داشت و رفت زيارت      تومان پول را بر   
 ولي من حاال    » آخر اينها چه ديني دارند ؟      «پهلوي هم نشسته از شقاوت و بيمروتي اين حاجيهاي بازار صحبت كرده گفته ايم               

 .مي فهمم كه آنها دين شيعه دارند 
. قضايا االن بمن روشن ميشـود       . تو گويي خوابيده بودم بيدار شدم       . داشت   آقا احمد پرده از جلو چشم من بر                حرفهاي

مرد مركز مال ها و روضه خوانهاست  مـي آينـد مـي نشـينند و                  حجره اين . حاال خوب مي فهمم كه اساس بدبختي ما چيست          
ايد با مردم  ب«  يابگويد ،»  انبار داري حرامست  گرانفروشي گناهست «: آنها بگويد وراجي مي كنند و من يكبار نديدم يكي  از 
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 آقاي فالن چرا    «: ولي بار ها شنيدم كه ميگويند       .  اينها را از زبان آنها نشنيدم        » يمت كاال ها را باالنبرد      قارفاق كرد ، هر روز      
  مگر بشفاعت ائمه اطهار احتياج نداري  ؟ ٠: كي ميگفت  يكروز ي » به زيارت نميري  ؟ چرا روضه خواني نمي كني ؟

 . خدا بآقاي كسروي عمر دهد كه اينها را ميگويد . ما خوابيده بوديم و نمي فهميديم . ست  اساس بدبختي ما اينها
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شـودجعفر   چون حرفهاي او تمام مـي     . از اين سخنان علي و جعفر و باقر بخشم آمده اند            
ديگران هيچ نميدانستند ؟     .. مگر اينها را تنها او مي گويد        : توهين آميز مي گويد     با يك لحن    

نميـدانم خـودت را     .  عجـب جـوان لجبـازي هسـتي          :ز اين حرف علي بخشم آمده ميگويد        ا
مـي دانسـتند  ؟ اگـر         بنافهميدن زده اي يا ما را نافهم مي پنداري ، اين حرفهاي را ديگـران              

. است لجباز نباشد    تند  ؟ پس چرا ضدش را مي گفتند ؟ آدم بهتر             ميدانستند پس چرا نميگف   
آقـا احمـد مـرا منقلـب         بت من هم با شما موافـق بـودم ، ولـي حرفهـا ي              حديديد دراول ص  

اينها را گفته بر مي خيزد  وچون رختخوابها  . اين حرفها تمام از روي دليل است . گردانيد 
 . حاضر بوده ميخوابند 

 
علـي رو   . بر سر ميز ناشـتا خـوري مـي نشـينند            ) بعضي هم نماز خوانده     (  شوند و روهاي خود را شسته           صبح كه پا مي   

 : باحمد برگردانيده ميگويد 
از . با آنكه دير خوابيدم من باز سه ساعت در توي رختـواب خـوابم نمـي بـرد                   .      حرفهاي شما ديشب مرا ناراحت گردانيد       

مثل اينست كـه مـن تـاكنون كـور بـودم و حـاال يكدفعـه چشـمهايم بـاز شـده ،  االن                      . ميكردم  لو مي غلطيدم و فكر      هپهلو به پ  
 .ديشب در رختخواب حكايتهايي بيادم افتاده كه آتش گرفته ام . م دچيزهايي مي بينم كه قبل از آن نميدي

 بعـد از ايـن      و بجهـان زده انـد       هنوز كجا هستيد ؟ شما بعد از اين خواهيد فهميد كه اين مذهبها چـه آتشـي                : احمد          

 .خواهيد فهميد كه اين مال ها چه جور مردم را گمراه گردانيده اند 
يكنفر حاجي در بازار هست كـه چـو حجـره اش بمـا              . اين حكايتي كه مي گويم خود اين آقاي جعفر شاهد است            : علي         

فقه و اصول خوانده اينست صاحب علم و معرفت اسـت ،   اين حاجي مالست ، درس      . نزديك است ما از كارهايش اطالع داريم        
مسائل شرعي خود را مي داند ، حديث بلد است ، آيه بلد است ، بسيار هم تقدس دارد ،  ما كه ريـش خـود را مـي تراشـيم او                                 

. ه ميرويم خاموشيم ما وقتيكه در خيابان  يا در بازار را.كمي مي گزارد ، ما كه كت كوتاه مي پوشيم او لباده بلند بتن مي كند                
 كيزانست ، اينست پولهاييكه از باناز پول حرام گر.اينها نشانه هاي تقدس اوست  . ولي او لبهايش بهم خورده و ذكر ميخواند   

 را حرام ميداند براي آنكه تقدس خود را بهمسايگان هم بفهمانـد  كه نگاه ميدارد ، پول بان  مي گيرد قاتي پول خود نكرده عليحد      
 نزيرا در آخر مـاه دولـت بكارمنـدا   . وانيد كمتر معامله كنيد تي حجره  خود دستور ميدهد كه در آخر  و اول ماه تا مي         به اجزا 

 . ادارات حقوق ميدهد و پولهاي حرام دولت است كه ببازار مي آيد 
 آنكه روزه داري خود     در ماههاي رمضان خودش و اجزايش روزه مي گيرند و براي          . حاجي آقا نماز  را با تفضيل مي خواند          

 .را بهمه بفهمانند حجره را تا عصر باز نمي كنند  
ليون قيمت آنست ، با اينحـال در ايـن چنـد سـال              يونر است ، يك كاخانه پارچه بافي  دارد كه چند م           ي        همين حاجي آقا ميل   

 . دوره جنگ كار حاجي آقا انبار داري بوده 
وقتيكه جنگ در اروپا شروع شد اين حاجيهاي بازار بدست و پا : ت كه برايتان نقل مي كنم       يكي از كارهاي حاجي آقا اينس

هـر چـه قلـع      . اين حاجي آقا مقدس هم شروع كرد بخريدن قلع          . نبار ميزد   الي را از بازار جمع ميكرد ،  با        افتادند و هر يكي كا    
در همـان  . اينها كه خريدند قيمـتش را بـاال بردنـد    . مان بود   همان موقع مني هفت تو    . بود دو سه نفري خريدند و بانبار زدند           

بايران آمدند و چون آنها براي احتياجات جنگي قلع ميخريدند حاجي آقـا و شـركايش يكدفـه                  ) روس و انگليس    ( موقع متفقين   
د هـزار تومـان دخـل    خدا ميداند كه چقدر فروختند و چنـد صـ  . قيمت قلع را بصدوبيست تومان رسانيده بناي معامله گزاردند  

 .كردند 
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معامله اي بوده با دولتهاي اجنبي كرده اند و دخلهايي برده . قلع كه بدرد زندگاني ما نمي خورد  :         حاال شما خواهيد گفت     
 اين چه عيب داشته ؟ . اند 

ايـن  . ا را سـفيد مـي كننـد         اين قلع كه مي گوئيم همانست كه سفيد گران ميخرند و ظرفهـاي مسـي مـ                .       ولي اينطور نيست    
خانواده هاي كم بضاعت كه دستشان بظرفهاي چيني و بلوري نميرسد و در كاسه و بشقاب مسي خوراك مي خورند بايد در                   

مس وقتيكه سـر كـه يـا ترشـي بـاو             همه ميدانيم كه  . رناكست  طفيد كند و گرنه خ    هر چند ماه آنظرفها را بسفيد گر دهند كه س         
 .كه مسلما خطر دارد رسد توليد سم ميكند 

       اين بود وقتيكه اين حاجيها ي  ديندار قلع را از هفت تومان بصد وبيست تومان رسانيدند و سفيد گر ها مجبور شدند كه                        
براي سفيد كردن يك ظرف يا يك ديك دو تومان و سه تومان پول بخواهند بيشتر خانواده ها كه در آنسال گرانـي يـا اهللا مـي         

راك خود را راه اندازند نتوانستند ظرفهاي خود را بسفيد گـر بدهنـد و در ظرفهـايي كـه قرمـزش در آمـده بـود                           توانستند خو 
خدا ميداند كه چند صد هزار نفر قرباني حرص و طمع اين حاجيهـاي              . خوراك مي پختند كه خدا ميداند چه صدمه هايي بردند           

 .ديندار شدند 
در اين چند سال همان حاجي هميشه يكپايش در تهران          . دس است كه برايتان نقل كردم                   اين يكي از كارهاي حاجي مق     
ولـي تعصـب    . من از همه كارهاي او آگاه بودم        . هميشه روضه خواني بر پا گردانيده       . و يكپايش در قم و نجف و كربال بوده          

اكنون درك مي كنم كـه چـه        . ها را نميدانستم      مذهبي چشمهاي مرا كور ساخته بود كه قباحت آنها را درك نميكردم  ، علت آن               
. راست مي گويد آقاي كسروي اين مذهبها اسـالم را از ميـان بـرده    . علت آنها نيز براي من روشن شده    . جنايتهايي كرده اند    

بـاكي و  مـن بكـي او ابكـي او ت   « خوان مي رود باالي منبر و حديث مي خوانـد          روضه. اين مذهبها برات آزادي بمردم ميدهند       
 .ديگر نميداند كه نتيجه اين حرف چه خواهد بود  .  k جيت له الجنته
زاد مي شمارند   آاين حاجيها در سايه عقيده هايي كه دارند از يكطرف خود را             . هنوز شما پي بخقيقت نبرده ايد       :      احمد  

مامورين دولت رشوه داده آنها را فاسد سازند ، از كه انبارداري بكنند ، گران فروشي بكنند ، ماليات دولت را قاچاق گردانند ، ب
يكطرف بهشت را براي خود بيمه كرده اند و دلهايشان قرص است كه در آن دنيا بثواب زيـارت وروضـه خـواني يكسـره بـه                       

شـان  بد تر از همه آن اسـت كـه غيـر از خود            . بهشت خواهند رفت و اين گناهانيكه كرده اند خدا بگردن سنيها بار خواهد كرد               
چهار نفـر كـه دور هـم مـي نشـينند صحبتشـان              . ديگرانرا بيدين ، المذهب مي شناسند و هميشه زبانشان بريشخند باز است             

 .اين مذهب براي آنها بسيار سودمند است ، مذهب نيست كيمياست . اينست كه مردم بيدين شده اند ، المذهب شده اند 
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رنگهاشـان  .  مي شود جعفر و باقر خيلـي عصـباني هسـتند             اين گفتگو ها كه ميان علي و احمد       
شـما  :  مـي گويـد    تغيير يافته و چون سخن باينجا ميرسد جعفر خود داري نتوانسته با خشـم      

 آخر اين حرفها چه ربط بمذهب دارد ؟ . …خيلي توهين مي كنيد 
 

ميشود هر كس در روضه خواني گريـه كنـد همـه     اين حرفها ربط بمذهب ندارند  ؟ اينكه گفته ) :با تعجب  ( علي            
 اينها ربط بمذهب ندارد ؟ پس اينحرفها از كجا پيدا شده            -گناهها ش بخشيده ميشود ، روز قيامت امامها شفاهت خواهند كرد              

 ؟  اينها را بمردم كي ياد داده ؟
اشد ، گناهاي مردم چه جور بخشيده خواهد         آخر اگر اين گريه كردن نباشد ، شفاعت ائمه نب          ) :با تندي   (   جعفر          
 شد ؟ 

اوال اگر گناه بخشيدنيست خود خدا خواهد بخشيد ، مگر خـدا بانـدازه امامهـاي شـما     : بگذار جواب شما را من بدهم      : احمد  
رده رحم ندارد ؟  شما خدا را چه حساب كرده ايد  ؟ شما خدا را چنگيزخان حساب كرده ايد ، صمد خان مراغه اي حسـاب كـ                       

ايد كه مجبور شده ايد ميانجي پيدا كنيد ؟ ثانيا اين مجازاتها كه براي  گناهها گذاشته اند براي آنست كه مردم بترسـند و گنـاه                      



 ٨

گنـاه  (  نه اينكه هزار كار زشت كنند و آنوقت در جستجوي     …نكنند ، انبار دار نباشند ، گرانفروش نباشند ، كالهبردار نباشند            
 باشند) پاك كن 

      بعد از همه اينها ، شما اين ايراد را بخدا بگيريد ، شما عقيده داريد كه قرآن كتاب خداست ، من ديشب براي شما آيـه از                              
قرآن خواندم كه خدا مي گويد روز قيامت از كسي شفاعت پذيرفته نخواهد شد ، بكسي شـفاعت سـود نخواهـد داشـت ، شـما       

  گذاشته ؟  كه شفاعت را نخواهد پذيرفت ؟ بخدا ايراد بگيريد كه چرا اين قرار را
اين آيه چيست و آن افسانه هاي دور و دراز كه شـما     : (          شما برويد اين آيه را از قرآن بمالهاي خود بخوانيد و بگوييد             

اگـر آنهـا    . بپرسيد ببينيد چه جواب مي دهنـد ) در باره شفاعت نقل مي كنيد چيست ؟ كدام يكي راستست و كدام يكي دروغ ؟          
 . توانستند باين جواب بدهند ما از ايرادهاي ديگر خود چشم خواهيم پوشيد 

 من نميخواهم اينها را بشنوم ، اينها كفر است ،. اينها توهين بمذهب ماست ) : باخشم ( جعفر         

 .اگر نميخواهي بشنوي برو اتاق ديگر ، اتاق بسيارست ) : با خشم ( علي        

  شما برويد باتاق ديگر ، ما چرا برويم المذهبها ؟ ) :با آواز بلند ( جعفر و باقر        
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ميخواهـد جـواب بدهـد احمـد        علـي   . اينرا با خشم مي گويند و پيداست كه سر دعوي دارنـد             
علي هم با . اين را گفته بر ميخيزد ) بسيار خوب ، ما مي رويم اتاق ديگر ( نميگذارد و مي گويد 

 : و بر ميخيزد ميروند باتاق ديگر ، با هم مي نشينند و بدرد دل مي پردازند ا
ايـن عـادت    .  آنها مقصودشان اين بود دعوي راه اندازند كه حاج صـاحب منـزل و ديگـران بشـنوند و بياينـد                       :احمد           

 .از جواب كه عاجز ماندند به شلتاق مي پردازند . ايشانست 
يكي . م در تبريز  درزمانهاي پيش در محله ها الواط و اشرار زياد بوده اند  و كارهاي عجيبي داشته اند شنيده ا: علي         

در يكميداني جميعـت زيـاد از       . از كارهاي ايشان اين بوده كه خروس يا قوچ تربيت مي كرده اند و باهم بجنگ مي انداخته اند                    
حيوانهاي نا فهم بجان يكديگر افتـاده پيـاپي نـك بسـر             . رده اند   كها مي   اينطرف و از آنطرف جمع مي شده اند ، خروسها را ر           

پس از زماني كه يكي بيتاب مي شد و مي گريخته آنطرف فريادهاي شادي مي كشيده اند كه انگـار قلعـه                    . همديگر مي زده اند     
 .شده داد مي زده اينطرف جون شرمنده مي گرديده صاحب خروس خودش آماده جنگ . پورت آتور را فتح كرده اند 

با اينحرفها مغلطه بر پا مـي كـرده انـد كـه       ) خروسم گريخته خودم كه نگريخته ام        ( » خروسوم قاچوپ ازوم كه قاچمامشم       «
 .بساده بيست تن زخمي مي شده اند 

ليل در مانده اند بناي  چون در برابر د»كه نگريخته ام   خروسم گريخته خودم«: اينها ميگويند .       حاال حكايت اين آقايانست 
 . آدم شرم نكند و مثل اينها باشد .  است كه ميدهند » ال مذهب «از همه شيرينتر آن فحش . عربده مي گزارند 

آنها نيز چون در برابر نوشته هاي آقـاي كسـروي در مانـده انـد عربـده                  . مالهاشان نيز همين كار را مي كنند        : احمد         
از همه بـدتر آن     . يهوي راه مي اندازند     حريك مردم عوام در باالي منبر ها      ادبانه مي نويسند ، براي ت      سخنان بي . بازي ميكنند   

 دلم ميخواست بـر خيـزم و        » اينها قرآن مي سوزانند      «: ديشب ديدي روضه خوان مي گفت       . دروغهاييست كه انتشار ميدهند     
  .»ن سوزانيده ايم  اي دروغگوي بيشرم ، كجا ما قرآ«گريبانش را گيرم و بگويم 

در بازار در همه جا     . اين خيلي شايع شده     .  راستي من خواستم از شما در باره اين قرآن سوزانيدن تحقيق كنم              :علي          
 .تش مي زنند اي كسروي و همراهان او قرآن را آشهرت داده اند كه آق

ين دروغها را سـاخته انتشـار ميدهنـد كـه بلكـه مـردم را                مردان بيشرم چون در برابر دليل عاجز منده اند ا         :         احمد  
آن احتراميكه آقاي كسروي و همراهـان       . تا بحال با اين تهمت بيشرمانه در چند جا غائله براي ما برانگيخته اند               . تحريك كنند   

چه قرآن گفته اينها ضد آنـرا       اينها رفتارشان با قرآن همانست كه فهميديد هر         . او بقرآن مي گزارند اينها دهيك آنرا نميگزارند         
 .را نسخ كرده اند  تمام احكام قرآن. مي گويند 



 ٩

 اين دروغ از كجا پيدا شده  ؟ شما هيچ كتاب  مي سوزانيد ؟ :   علي       

ا ولي كدام كتابها  ؟ آن كتابها كه بضد قرآنست ، آن كتابه            . چرا ما سالي يكبار جشن گرفته كتاب مي سوزانيم          : احمد          
ايـن قبيـل كتابهـا را كـه مايـه           . هر كس بزيارت برود گنا ههايش بخشيده مي شـود           : را بگناه تشويق كرده مي گويد        كه مردم 

 «: ولي اين كجا و قرآن سوزانيدن كجا ؟ ديشب ميخواستم به روضه خـوان بگـويم   . گمراهي مردم است ما گرفته ميسوزانيم   
  .»ست ، قرآن در نزد ما عزيز است دهانت بشكند  ، قرآن در نزد ما محترم ا

                     
♣ ♣ ♣ 

      
 

 خدا حـافظ  گفتـه بيـرون      ،بت  حبه پيش او ميروند و پس از قدري ص        در اين هنگام حاجي صاحب خانه مي آيد و اينها نيز                 
: نند و در آن باره گفتگو كنند ، مي گويـد  در ميان راه علي خواستار ميشود كه باز با احمد مالقات كنند و با هم بنشي          . مي آيند   

 بهتر از همه آنست كـه شـما         «احمد ميگويد    .  »بايد شما بمن راهنماييها كنيد    . بيدار شده ام    من مثل اينست كه خواب بودم و      « 
  .»يم آنگاه اگر اشكالي داشتيد با هم مي نشينيم و گفتگو مي كن.   كتابهاي آقاي كسروي را بخوانيد و مطالعه كنيد 

  و ماننـد اينهـا بـاو    »ان روپيرامـون  «  و     » در پيرامون خـرد      « و   » شيعيگري   «ز  بخانه خود برده بعضي كتابها را ا            او را   
 .ميدهد 

 
  شرايره ةو من يعمل مثقل ذره خيراٌيره و من يعمل مثقال ذر ) ١(
 
 اعتهو اتقوا يوماٌ ال تجزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شف ) ٢( 


