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

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

به كوشش  » نوشته هاي كسروي در زمينه زبان فارسي         «. ١٤١ و    ١٤٠ ،    ١٣٨پرچم روزانه شماره هاي       . داده شود 
 . شود ديده٤٥٩ تا ٤٥٤ ٤شادروان حسين يزدانيان ساتهاي

 
 سود ميبرد ،    »ي« زبان فارسي و اينكه چرا شادروان در برخي از جمله ها از              »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 

 .هاي كتاب مراجعه نماييدانت
 
 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... اني سوره ها در قرآن، قمري بودن سالها، يادآوري، شرح، پيوست و                و آيات قرآن يا جمالت عربي، نش       

                                                           
 )ويراينده(توجه ، اعتنا                                                     =    پروا - ١
 )ويراينده(تصميم گرفتن                                           =   گزيريدن - ٢
 )          ويراينده          (حرف الفبا                                        =   بند واژه - ٣
 )ويراينده(صفحه                                                            =   سات - ٤
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 ،پروردگارا به گمراهيها خواهيم رزميد ، با آز و ستم خواهيم جنگيد 

 بتخانه ها خواهيم برانداخت ،  و آن پشتيباني و راهنماييهاي تست كه 
 .ما را فيروز خواهد گردانيد 

 )نيايش يكم آذر                                                                                        ( 
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 بنام پاك آفريدگار
 

چنانكه بسياري از خوانندگان ميدانند چهار ماه پيش كتابي درباره كيش شيعي به چاپ رسانديم، و آن كتاب                     
بدخواهان بجاي آنكه به ايرادها و پرسشهاي ما پاسخي           . بيني كرده بوديم  مايه  هايهوي گرديد         بدانسان كه پيش     

دولت بهانه  .  در آمده گفته هاي ما را بپذيرند به هايهوي برخاستند          ١دهند، يا  اگر پاسخي نميدارند از در آميغ پژوهي         
ا فرستاد تا پرونده اي پديد آيد و در دادگاه             پنداشته به دادسر  » جرمي«پيدا كرده كتاب را بازداشت و داستان را            

 .كيفري داوري شود

 آن شد كه كسان بسياري كه از كوششهاي ما آگاهي              ٢زيرا هايهوي شُوند  .  ما از اين پيشآمد اندوه نخورديم      
ي خود به ما    دشمنان ما با بديها   . نميداشتند آگاهي يافتند و كتابهاي ما را جسته و يافته هوشيارانه به خواندن پرداختند              

براي . ما خود خواهان همان ميباشيم    . از آنسو ما دوست ميداريم همه سخنان ما به داوري گزارده شود            . ياري كردند 
 .شناخته شدن راست از كج و استوار از سست، يگانه راه داوري ميباشد

آيا ...  نوني تواند بود؟رسيدگي از روي چه قا...   ٣داوران اين كار چه كساني شايند بود؟      :   ولي جاي پرسشست  
آيا در قانونهاي ايران     ...  اين داوري ميباشند؟    ٤از كاركنان وزارت دادگستري شاينده      » دادرس«سه تن يا پنج تن        

 ...چيزيكه راست يا كج بودن گفته هاي ما را نشان دهد توانند يافت؟

، و در قانونهاي ايران نيز چيزي       وزارت دادگستري شاينده چنان داوري نمي باشند      » دادرسان«:  بيگفتگوست كه 
 :آنچه ما ميدانيم اين داوري از دو راه توانستني بود.  آن داوري باشد  يافته  نمي شود٥كه دستاويز

يكي آنكه دولت چون از چاپ شدن چنين كتابي آگاه گرديد نشستي از ماليان بر پا گرداند و از آنان پاسخ                         
زيرا آن كتاب درباره گرفتاريهاي ايرانست و         . ي، اين كار را كردي     اگر دولتي نيكخواه و دلسوزي بود       . خواهد

آن كتاب در اين زمينه است كه مردم ايران نافهميده و            . يكرشته سخناني از ارجدارترين گفته ها به ميان آورده شده          
توده بهتر از اين    نادانسته گرفتار يكرشته گمراهيهاي بسيار زيانمندي گرديده اند، و تا اين گمراهيها هست حال اين                  

 .در چنين زمينه بسيار بزرگ و ارجداري سخن رانده شده و دليلهاي بسيار روشن يادگرديده. نخواهد بود

به چنين سخناني دولت بايستي بيش از ديگران دلبستگي نمايد و ارج گزارد و از ياوري و پشتيباني به ما                              
يد گام پيش گزارد از ماليان پاسخ خواهد، و آنگاه               بسيار نيك و بزرگي بدست آ         ٦بازنايستد، براي آنكه هوده    

                                                           
 )ايندهوير(حقيقت                                                                                                                    =    آميغ - ١
 )ويراينده(دليل ، علت                                                                                       ) =  بر وزن  بلند(   شوند- ٢
 ) رايندهوي(چه كساني شايسته خواهند بود؟                                                        =   چه كساني شايند بود؟ - ٣
 )ويراينده(شايسته بودن                           = شايسته ، اليق     شايستن ) = اسم فاعل شايستن(  شاينده ؛ شايا - ٤
 )ويراينده      (بهانه                                                                                                                 =  دستاويز - ٥
 )       ويراينده(بي نتيجه                                                                            = نتيجه                   بيهوده =  هوده - ٦
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٥  

انجمني از دانشمندان و نيكخواهان بر پا گردانيده از آنان داوري خواهد، و بدينسان به يك كار تاريخي بزرگي                          
 .ولي افسوس كه چنان دولتي  نمي بود و چنين كاري كرده نشد. برخاسته نام خود را در تاريخ جاودان گرداند

خردمندان و نيكخواهان جهان، از ايرانيان و ديگران، كه در اين كشور كم نمي باشند،گفته هاي                 : ديگري آنكه 
 .ما را بخوانند و خود در ميانه داور باشند

ما چه گفته بوديم كه در پاسخش دچار وحشيگريها         .  بدانند آن هايهوي ها در برابر چه بوده        نخستبخوانند و   
 .ر دادسرا  شديمچه ميخواستيم كه گرفتا. گرديديم

. بچه شوند اين كشور چنين ويرانه افتاده       .  بدانند ِبچه شُوند اين توده بدينسان بدبخت و تيره روز گرديده             دوم
 .بچه شوند دسته هاي بزرگي از مردم با كشور و پيشرفت آن دشمني مي نمايند و هميشه بدبختي آنرا ميخواهند

بهر چه اينهمه بدزباني و بيفرهنگي از       .  اينهمه رنج و گزند ميكشيم     ١ بدانند ما در چه راه ميكوشيم و ُبهرچه        سوم
 ٢اينها را بدانند و آنچه شاينده خردمندي و پاكدلي ايشانست داوري كنند، و آنچه باينده                       . بدخواهان مي بينيم   

و چون آن يكي    داوري در اين زمينه، يا آنگونه بايستي يا اينگونه،           . مردانگي و غيرت ايشانست ياوري دريغ ندارند       
نبود ما ناچار شديم اين يكي را درخواست كنيم، و بهتر دانستيم گفته هاي خود را در اين بار، با زبان روشنتر و                               
بهتري، به رشتة نوشتن كشيم و نسخه هاي كمي از آن به چاپ رسانيده به كسانيكه به خردمندي و نيكخواهي آنان                        

 . داستان نوشتن اين كتاب و چاپ آناينست. اميد توان بست براي خواندن فرستيم

 ٣نكته اي را كه ميبايد در اينجا يادآوري كنيم آنست كه اين كتاب چون درباره يكرشته ْجستارهاي                               
ارجداريست، و آنگاه از خواننده داوري طلبيده شده، اينست هركسي بايد آنرا با انديشه خواند و هر سخني را با                           

 را به داوري  وا دارد، و پس از اين باشد كه از آن گذشته به                      ٤نجد و خرد  دليلهاي كه برايش آورده شده نيك س       
 .سخن ديگري پس از آن، پردازد

چون بارها ديده شده كسانيكه كتابهاي ما را ميخوانند چون با سخناني ناشنيده روبرو ميگردند، در بار يكم                            
نجا كه هر گفته اي دليل استواري همراه ميدارد            دل آزرده ميشوند و به آساني آنها را نميتوانند پذيرفت، و از آ                 

اين كسان بايد به يك بار خواندن بس نكرده كتاب را دو بار و سه               . ناپذيرفتن نيز نمي توانند، و اينست دو دل ميمانند        
 .بار بخوانند كه بيگمان آنچه را كه در  بار يكم پذيرفتن نتوانسته اند، در بار دوم و سوم خواهند توانست

ال ما هيچ سخني را بي دليل نگفته ايم و اين  نمي خواهيم كه كسي نافهميده و باور نكرده سخني را از ما                         بهرح
 .بپذيرد

هيچ سخني را از ما بي دليل       . ما چنانكه خواهش كرده ايم دوست ميداريم هر خواننده اي راستي را داور باشد              
د كه يك دادگاه بزرگيست كه او داورش ميباشد و             چنان دان . نپذيرد و از هيچ سخني كه با دليلست چشم نپوشد            

 .رفتاري كند كه شاينده چنان جايگاه باشد
                                                           

 )           ويراينده    (براي چه                    = براي                           بهر چه ) =  بر وزن  زهر(  بهر - ١
 )ويراينده(واجب بودن    =  وظيفه ، واجب       بايستن ) =  اسم فاعل بايستن(  باينده ؛ بايا  - ٢
 )ويراينده(»                                                                  ار+ ْجست «مبحث        =   جستار - ٣
 )ويراينده.      (نوشته شادروان كسروي ديده شود» در پيرامون خرد«نده نيك از بد ، سود از زيان ، راست از ناراست  ـ  كتاب نيروي شناس=    خرد  - ٤
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 كار دهند، بدينسان كه فهميده خود را بنويسند         ١اگر كساني از آنان پس از خواندن بتوانند به داوري خود رويه            
 رسانند، اين كاريست كه بسيار سودمند       و يا گفتاري پرداخته به روزنامه ها فرستند و يا كتابي در همين زمينه به چاپ               

 .خواهد افتاد و هوده هاي بسيار نيكي را در برخواهد داشت
 

 
  احمد كسروي                                                                                                       ١٣٢٣تهران ـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

                                                           
 )ويراينده(صورت ، ظاهر                         ) = بر وزن مويه يا پونه(  رويه -١



 
 
 
 
 
 

 :گفتار يكم 
 ...شيعيگري چگونه پيدا شده ؟

 
 

ولي ما در اينجا  آنرا  به كوتاهي ياد            . شيعيگري  تاريخچه بسيار درازي ميدارد، بلكه خود  تاريخي مي باشد             
 .خواهيم كرد

 عثمان چون معاويه به دستاويز كشته شدن  . شيعيگري به اين معني كه خواست ماست از زمان بني اميه آغاز يافته            
با امام علي بن ابيطالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خالفت را با زور و نيرنگ  بدست آورده در خاندان                             
خود ارثي گردانيد، اين رفتار او به بسياري از مسلمانان گران افتاد و كسان بسياري آرزوي خالفت كرده چنين                           

 .خواستند كه آنرا از دست بني اميه بيرون آورند

پس از مرگ او حسين بن علي به كوشش برخاست ولي از              .  بجنبد ١ا معاويه زنده ميبود كسي نيارست      ليكن ت 
 .ناپايداري پيروانش كاري از پيش نبرد و بدانسان كه همگي ميدانند كشته گرديد

 پس از چهل روز خالفت كناره از آن جست و برخي              ٢ سپس چون يزيد پسر معاويه ْمرد و پسر او معاويه نام            
عبد اهللا بن زبير در مكه و محمد بن حنفيه در مدينه به دعوي خالفت پرداختند و مختار در                       . تگيها به ميان افتاد   آشف

 .ولي اينها نيز كاري نتوانستند و يكايك از ميان رفتند. كوفه برخاست كه او نيز در نهان به خالفت ميكوشيد

، )پسران عباس عموي بنيادگزار اسالم     (ي عباسيان   يك: سپس دو خاندان بزرگي با بني اميه به نبرد برخاستند             
عباسيان بنياد كار خود را به زمينه چيني نهاده چون ناخرسندي ايرانيان را از بني اميه                   ). پسران علي (ديگري علويان   

هايي ميدانستند و از آمادگي آنان به شورش آگاه ميبودند، نمايندگاني به ايران فرستادند كه در اينجا نهاني به كوشش                    
. ليكن علويان به سادگي برميخاستند و جنگ ميكردند و كشته ميشدند           . پردازند و دسته هايي از پيروان پديد آورند        

).   و ديگران كشته شدند     ٣چنانكه زيد بن علي، يحيي پسر او، محمد نفس زكيه، برادرش ابراهيم، حسين صاحب فَخ               (
مسلم بنياد بني اميه را برانداخته خود به جاي ايشان خليفه                 از اينرو بني عباس كار را پيش بردند و با دست ابو                 

 .گرديدند

كوتاه سخن آنكه از نيمه دوم صده نخست تاريخ هجري كشاكشهاي بسيار سختي بسر خالفت پيدا شده نبرد و                   
 .نمي ايستادند باز آرزومندان خالفت از هيچگونه كوشش در راه آرزو . جنگ بسيار ميرفت

                                                           
 )ويراينده         (جرأت داشتن ، دليري كردن                      =   يارستن - ١
 )ويراينده(در جاهاي بسياري شادروان از اين تركيب استفاده كرده اند        »      نام«+ كسي كه  نامش معاويه است            اسم شخص =   معاويه نام - ٢
 )ويراينده(دام ، تله ، در خواب خرخر كردن                            =   فخ  - ٣
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در اين كشاكشها پيروان    . دروغ و نيرنگ بكار مي بردند      . خاندانها  بر مي انداختند     . ختندخونها از هم  مي ري      
 .از همانجا آغاز گرديده» شيعيگري«. ميباشد» پيروان«ناميده ميشدند كه به همان معني » شيعه«علويان 

ودند و  اين شيعيگري نخست يك كوشش سياسي بي آاليشي، و شيعيان بيشترشان مردان ستوده نيكي ميب                      
در ميان  . چه بيگفتگوست كه علويان به خالفت بهتر و سزنده تر ميبودند           . پاكدالنه و غيرتمندانه در آنراه ميكوشيدند     
 .بويژه در برابر بني اميه كه بيشترشان مردان ناپاك ميبودند. اينان مردان پاك و پارسا بيشتر يافته ميشدي

از همان زمانهاي   . د و هر زمان رنگ ديگري به آن زده شد         چيزيكه هست شيعيگري در اين سادگي خود نايستا       
 ١پيش يكدسته به تندروي برخاسته چنين گفتند كه در زمان ابوبكر و عمر و عثمان نيز، علي به خالفت ُسزنده تر                           

.                                 دنداينرا گفته از ابوبكر و عمر و عثمان  ناخشنودي نمو. ميبوده، و آن سه تن ستم كرده اند كه  به جلو افتاده اند
چه راستي آنكه پس از مرگ بنيادگزار اسالم، ياران او كه             . اين نخست آلودگي بود كه شيعيگري پيدا كرد         

ده بودند و علي     سران مسلمانان شمرده ميشدند، نخست به ابوبكر و سپس به عمر و سپس به عثمان خالفت دا                         
در آن زمان كه اسالم در شاهراه خود ميبود به هوس خالفت                . ناخشنودي از خود نشان نداده بود و نبايستي دهد           

افتادن و دو تيرگي به ميان مسلمانان انداختن، بيرون رفتن از اسالم شمرده ميشدي و پيداست كه چنين كاري از امام                       
 : زمان خالفت خود به معاويه مينويسدهمان امام در . علي بن ابيطالب نسزيدي

آن گروهي كه به ابوبكر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند و كسي را نرسيدي كه نپذيرد و                         «
اينان هر كس را برگزيده امام ناميدند خشنودي خدا نيز در            . برگزيدن خليفه مهاجران و انصار راست     . گردن نگزارد 
                                            ٢.»آن خواهد بود

بيرون شدنش را از    : اين را نوشته ميخواهد معاويه را بنكوهد كه در برابر خليفه ايستاده، و گناه او ـ يا بهتر گويم                  
 . اسالم ـ  به رخش كشد

تادگي كسيكه اين نامه را نوشته چگونه توانستي در زمان خالفت ابوبكر و ديگران ناخوشنودي نمايد و ايس                      
 !... اگر كرده بودي آيا همكار معاويه شمرده نميشدي؟!  نشان دهد؟

چنانكه دختر دوازده ساله خود     . از آنسو تاريخ نيك نشان ميدهد كه علي با آن سه تن با مهر و خشنودي زيست                
ي نگهداري  در كشتن عثمان نيز در آشكار ناخشنودي نمود و پسر خود حسن را برا                . ام كلثوم را بزني به عمر داد       
 . عثمان به درون خانه او فرستاد

ولي تندروان شيعه پس از پنجاه و شصت سال، به هوس و ناداني دشمني به ميانه او با ابـوبكر و عمر و عثمان                           
مي انداختند و از بدگويي به آن سه تن باز نمي ايستادند، كه چنانكه گفتيم نخست آلودگي بود كه شيعيگري پيدا                         

اين تندروان نه همگي شيعيان، بلكه يكدسته از آنان ميبودند و از همان زمانها در نتيجه                          : گفتميبايد  . ميكرد
 .پيدا كردند»  رافضي«يكداستاني ـ يكداستاني كه خود نمونه اي از بدي و ناپاكي ايشان ميباشد ـ  نام 

                                                           
 )ويراينده(جايز بودن ، حق كسي بودن                         = جايز، حق كسي                   سزيدن = ؛ سزا   سزنده - ١
 :    اين نامه در نهج البالغه هست و در تاريخها نيز ياد شده و اينك خود عربيش را ياد مي كنيم - ٢

 ما بايعوهم فلم يكن للشاهد ان يختار و الللغائب ان يرد و انما الشوري للمهاجرين و االنصار فان اجتمعوا انه با يعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي«
 ...»علي رجل و سموه اماما كان ذلك هللا رضي فان خرج من امرهم بطعن او بدعه ردوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين
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ن ميخواست باز گردد    چگونگي آنكه در آخرهاي امويان زيد بن علي بن حسين از مدينه به كوفه آمد، و چو                  
زيد فريب  . ، كه بشورد و خالفت را بدست آورد       )بيعت كردند (شيعيان نگزاردند و پانزده هزار تن با او دست دادند            

كه (ايشان را خورده بكار برخاست، ولي چون هنگامش رسيد و بايستي آماده جنگ گردد دسته انبوهي از شيعه                          
زيد از آنان    . »...شما درباره ابوبكر و عمر چه ميگوييد؟         «: ين پرسيدند به نزدش آمده چن    ) همان تندروان ميبودند   

مرا «:  زيد گفت.  شيعيان  همين را  دستاويز گرفته  زيد را  رها كرده  پراكنده شدند              .  خشنودي نمود و ستايش سرود    
دند، و به شُوند اين      ناميده ش ) رها كنندگان (» رافضه«از اينجا آن دسته      . »در سخت ترين  هنگام نياز رها كرديد          

 .نامردي آنان بود كه زيد كاري از پيش نبرده كشته گرديد

چنانكه گفتيم عباسيان در ايران دسته ها پديد مي آوردند و زمينه مي چيدند و سرانجام با دست ابومسلم                             
فته اين زمان    بني اميه از ميان ر      . پيداست كه آنان نيز با علويان دشمني مي نمودند            . خالفت را به چنگ آوردند      

كشاكش ميانه علويان و عباسيان افتاده، و در زمان اينان بود كه محمد نفس زكيه و برادرش ابراهيم و يحيي بن زيد و            
 .اينان چون با شمشير برميخاستند  ناچار زود از ميان ميرفتند. حسين صاحب فخ و كسان ديگري كشته شدند

برادر زاده  . (شت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ميبود          در آن زمان يكي از كسانيكه دعوي خالفت ميدا          
خليفه بايد از نزد خدا برگزيده شود،       : اينمرد كه پيرواني ميداشت يكراه نوين ديگري پيش گرفته چنين ميگفت          ) زيد

و در  و كسيكه از نزد خدا برگزيده شده خليفه است چه توانا باشد و سررشته كارها را بدست گيرد و چه توانا نباشد                        
آنانكه از مردم ميخواهند رستگار گردند بايد به اين برگزيده خدا گردن گزارند و فرمان برند و خمس و                    . خانه نشيند 

 .مال امام پردازند

دعوي خالفت ميكرد و پيروانش گردن به دعوي گزارده گفته هاي او را              » بيدردسر«بدينسان در گوشه نشسته،     
تا اين  . پوشيده ميداشت » امام«نيارسته، خواست خود را در زير نام        » خليفه«ردن نام   ولي همانا از ترس، ب    . مي پذيرفتند 

 ولي در اين زمان و در زبان اين           ١نيز ناميدندي » امام«به يك معني ميبودي و همان خليفه را           » امام«و  » خليفه«زمان  
 .ميگرفتند» يده شده از سوي خدابرگز«اينان امام را به معني . دسته، اندك جدايي در ميانه آنها پديد مي آمد

زيرا ديگر نيازي به آنكه در راه خالفت به جنگ و كوشش برخاسته شود باز                   . اين داستان بسيار شگفتي بود     
. نمي ماند، و يك كسي ميتوانست در خانه نشيند و دعوي خالفت كند و گروهي را، بيش يا كم، بسر خود گردآورد                     

 . خود را از دست داده  يك چيز بسيار كوچك  ميگرديداز آنسوي خالفت يا امامت نيز ارج 

از آنسوي معني    .  كيش ميگرفت   ٢اين دوم رنگي بود كه شيعيگري پيدا ميكرد و يك جنبش سياسي رويه                  
يك پيشواي ديني ميبود نه يك سررشته دار         ) امام: يا به گفته خودشان   (خالفت نيز ديگر شده چنانكه گفتيم خليفه         

 .سياسي

ميبودند، ميدان پيدا كرده و در تندروي گام بزرگ ديگري             ) يا رافضيان (امام كه همان تندروان      پيروان اين   
امام علي بن ابيطالب از سوي خدا براي جانشيني پيغمبر برگزيده شده و پيغمبر او را جانشين                  «: برداشته چنين ميگفتند  

                                                           
 .ناميده شده » امام«امه امام علي بن ابيطالب كه به معاويه نوشته خليفه   چنانكه در همان ن- ١
 )ويراينده(ظاهر ، صورت                      ) = بر وزن  مويه يا پونه( رويه - ٢
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، و  » او را واداشتند كه به خالفت ابوبكر گردن گزارد         ابوبكر و عمر با زور او را به كنار زدند، و با زور             . گردانيده بود 
به دروغ بافي   . بدين دستاويز زبان نفرين و بدگويي به ابوبكر و عمر و عثمان و بسياري از ياران پيغمبر ميگشادند                       

. گشادعمر چون رفت علي را ِبِكشد و بياورد كه به ابوبكر بيعت كند دختر پيغمبر در را نمي                 «: گستاخ گرديده ميگفتند  
نام بچه اي را سقط كرد و از همين گزند بود كه از جهان                 » محسن«عمر او را ميانه لنگه در و ديوار گزاشت و او               

 .»درگذشت

 .از اينگونه داستانها كه تاريخ آگاهي  نمي داشت  بسيار   مي گفتند

هم گذشتند و اين زمان سخنان      چون بنياد كار را به گزافگويي و تندروي گزارده بودند رفته رفته از اين اندازه                 
خدا ما را از آب و ِگل         «،  ١»هركه بميرد و امام زمان خود را نشناسد بيدين مرده است              «: ديگري به ميان آوردند    

خدا دوستي و پيروي ما را به زمينها نشانداد، «،  ٢»واالتري آفريده و شيعيان ما را از بازمانده آن آب و گل پديد آورده 
 بارده شدند و آنها كه نپذيرفتند شوره زار گرديدند، به كوهها نشانداد، آنها كه پذيرفتند بلند                         آنها كه پذيرفتند   

گرديدند و آنها كه نپذيرفتند پست شدند، به آبها نشانداد، آنها كه پذيرفتند شيرين شدند و آنها كه نپذيرفتند شور                        
نيكو كرده ايد ما شاد باشيم و اگر بد كرده ايد              كارهاي شما هر روزه به ما نشانداده ميشود كه اگر              «،    »گرديدند

از اينگونه سخنان بسياري كه جز الف       . »معني قرآن را جز ما كسي نداند همه بايد از ما بپرسند            «،  »اندوهناك گرديم 
زدن و گزافه گفتن شمرده نشود، و گوينده اش بيگمان بيدين و خداناشناس ميبوده، و ما نميدانيم اينها را كه گفته                         

 .ست، و آيا راستست و يا دروغ و ساخته ميباشدا

اينان دشمني  . بدينسان يكراه جداي ديگري در اسالم پيدا شده و گروهي خود را از مسلمانان جدا گردانيدند                  
در . سخت با دسته هاي ديگر نشان ميدادند و به سران اسالم از ابوبكر و عمر و ديگران نفرين و دشنام دريغ نميگفتند                      

 .ان ديگران همگي بيدين ميبودند و تنها اين دسته از شيعيان دين ميداشتندپندار اين

ناميده » فرقه ناجيه «خود را   . ديگران همگي به دوزخ خواستندي رفت و تنها اينان در بهشت خواستندي بود                
وايشان، چيزيكه هست با اين كينه جويي و پافشاري، با دستور پيش              . ديگران را همگي گمراه و تباه  مي شماردند           

 .راه ميرفتند» تقيه« خود را پوشيده داشته با ٣باورها و ُسِهشهاي

. جعفر بن محمد كه ما او را بنيادگزار اين كيش ميشناسيم پسر خود اسماعيل را  به جانشيني نامزد گردانيده بود                     
 پس از وي پسر      و اين بود  ) و اين مرگ او داستاني پيدا كرد كه خواهيم نوشت            (ولي اسماعيل پيش از وي ْمرد         

 .ديگرش موسي الكاظم جانشين گرديد

در زمان اين امام خليفه عباسي بدگمان گرديده او را از مدينه به بغداد آورد و بيست و هفت سال در زندان نگه                       
 .داشت تا  درگذشت

                                                           
 .  من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه - ١
 .  ان اهللا خلقنا من اعلي عليين و خلق شيعتنا منا - ٢
 )ويراينده(احساس                                                   ) = بر وزن جهش( سهش  - ٣



 ....................................................................................................................................................احمد كسروي     /  كنندداوري بخوانند و 

 

١١  

پس از وي پسرش علي الرضا جانشين ميبود و اين همانست كه مأمون به وليعهديش برگزيد و به خراسانش                         
خواست و اين خود پرسشيست كه كسيكه خود را از سوي خدا برگزيده براي خالفت ميشناخت و خليفه عباسي را                      

 !...ميدانست  چگونه وليعهدي او را پذيرفت؟» جائر وغاصب«

پس از وي پسرش علي النقي جانشين       . پس از وي پسرش محمد التقي كه دختر مأمون را نيز گرفته بود امام شد              
ولي . ز وي پسرش حسن العسگري كه به شمارش خود شيعيان امام يازدهم ميبود، جايش را گرفت                    پس ا . گرديد

 .چون اين نيز ْمرد يك داستان شگفتري در تاريخچه شيعيگري رخ داد و شيعيگري بار ديگر رنگي به خود گرفت

يان پيروانش پراكندگي   از اينرو چون ْمرد به م      . چگونگي آنكه اين امام يازدهم را فرزندي شناخته نشده بود            
به امامي  ) كه شيعيان جعفر كَذّاب مينامند     (يكدسته برادر او جعفر را       . »امامت پايان پذيرفت  «: يكدسته گفتند . افتاد

. »آن امام را پسري پنج ساله هست كه در سرداب نهان ميباشد و امام اوست                   «: يكدسته هم چنين گفتند    . پذيرفتند
آن امام  «: ناميده ميگفت ) يا در امام  (» باب«خن عثمان بن سعيد نامي ميبود كه خود را           سردسته اينان و گوينده اين س     
و » شما هر سخني ميداريد به من بگوييد و هر پولي ميدهيد به من دهيد                 .  گردانيده ١مرا ميانه خود و مردم ميانجي      

 .ميرسانيدبه مردم ) » توقيع«: به گفته خودش(گاهي نيز پيامهايي از سوي آن امام ناپيدا 

آن بچه اي كه اينان ميگفتند كسي نديده و از بودنش آگاه نشده               . داستان بسيار شگفتي ميبود   : دوباره ميگويم 
چرا از سرداب   !... آنگاه امام چرا رو  ميپوشيد؟     . بود و اين نپذيرفتنيست كه كسي را فرزندي باشد و هيچكس نداند             

 !... بهر چه ميبود؟٢نهفتگي.  ميان مردم باشد و آنان را راه برداگر امام پيشواست بايد در!... بيرون نمي آمد؟

. ليكن در شيعيگري دليل خواستن و يا چيزي را به داوري خرد سپاردن از نخست نبوده كنونهم نبايستي بود                       
دند اين  پيدا كرده بو  ) ياسنيان(آنگاه شيعيان با آن پافشاري كه در كيش خود ميداشتند و با آن دوري كه از مسلمانان                  

 .نشدي كه از راه خود باز گردند، و ناچار ميبودند كه هرچه پيش مي آيد  بپذيرند و گردن گزارند

با اينحال چون كار عثمان بن سعيد و جايگاه وااليي كه براي خود باز كرده به شيعيان فرمان ميراند، به كسان                         
بردند، گران  مي افتاد، از اينرو كشاكشهاي بسياري            بسياري، بويژه به آنانكه هوشيار ميبودند و پي  به راز كار مي                

برخاست و ما نامهاي ده تن بيشتر در كتابها مي يابيم كه آنان نيز به دعوي ميانجيگري از امام ناپيدا برخاسته و                                
رباره د» توقيع«ناميده اند و عثمان يا جانشينانش آنان را دروغگو خوانده از امام              » در«همچون عثمان بن سعيد خود را       
 .بيزاري از ايشان بيرون آورده اند

امام ناپيدا بيرون مي آورد و      » ناحيه مقدسه «از  » توقيعها«او نيز   . پس از عثمان پسرش محمد دعوي دري داشت        
پس ازو نوبت به حسين بن روح        . به خانه امام ميفرستاد   » خيك روغن «پولها از مردم گرفته به گفته خودش در توي           

 .گرديد» در« محمد بن علي سيمري همانا كه از ايرانيان ميبوده نامي رسيد، پس ازو

                                                           
 )ويراينده(شفاعت                                       = شفيع                 ميانجيگري =   ميانجي -١
 )ويراينده            (خود را مخفي وا نمودن         = مخفي شدن          نهفتگي =  نهفتن - ٢
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ليكن چون سيمري را مرگ فرا رسيد، كسي را جانشين               . هفتاد سال كما بيش اين داستان در ميان ميبود             
ن دانسته نيست اي  .  ناپيدا خواهد بود   ١از امام بيرون آورد كه ديگر دري نخواهد بود و امام بيكبار              » توقيع«نگردانيده  

 .كار او چه رازي ميداشت

از امامان در ميان ميبود،      » حديثهايي«ليكن چون   . از آن زمان شيعيان بيكبار بي امام گرديدند و بيسر ماندند              
 »حجت«من به شمايند و من » حجت«آنان . در رخداده ها به آنانكه گفته هاي ما را ياد گرفته اند باز گرديد«: بدينسان

اليان و فقيهان به همين دستاويز خود را جانشين امام خواندند و به شيعيان پيشوايي آغاز                        م ٢»خدا به آنان ميباشم    
 .كردند

) نواب عامه (ميبودند و اينان جانشينان همگان        ) نواب خاصه (به گفته خودشان آن چهار تن جانشينان ويژه             
 .ميباشند

م را زيردست خود ميشمارند و از آنان          اينكه امروز ماليان آن جايگاه را براي خودشان باز كرده اند و مرد                
» جائر«و  » غاصب«را از آن خود شناخته دولت را          ) يا حكومت (ميگيرند، بلكه سررشته داري      » خمس و مال امام    «

 .نمي باشد»  حديث«ميشمارند، اين دستگاه به اين بزرگي ريشه و بنيادش جز آن دو 

نيز سود جسته امام ناپيداي خود را         » مهديگري«ستان  از آنسوي در زمان عثمان بن سعيد و جانشينانش از دا              
نيز شناخته اند و بدينسان رنگ ديگري به شيعيگري افزوده شده است و چون مهديگري خود تاريخچه اي                    » مهدي«

 :  سپس بسر سخن خود آييم٣ميدارد ميبايد نخست آن را  باز نموده

جهان را به نيكي     ) خارق العاده ( بيرون از آيين      اينكه در آينده كسي پيدا خواهد شد و با يكرشته كارهاي              
جهودان چشم براه  مسيح  ميدارند،  زردشتيان  شاه             :  خواهد آورد پنداريست  كه در بسياري  از كيشها  پيدا شده               

 .، مسيحيان به فرود آمدن عيسي از آسمان اميدمندند، مسلمانان چشم براه مهدي ميدارند٤بهرام  را مي بيوسند

، اين پندار از باستان زمان در ميان ايرانيان و           ٥در اين باره گفته   ) شرقشناس جهود نژاد فرانسه   (ارمستتر  چنانكه د 
 .جهودان ميبوده

ايرانيان كه به اهريمن باور داشته كارهاي بد جهان را ازو ميدانسته اند، چنين مي پنداشته اند كه روزي خواهد                      
 پيدا خواهد شد و او اهريمن را كشته جهان را از همه بديها خواهد                  »سااوشيانت«آمد و كسي از نژاد زردشت بنام         

اما جهودان چون آزادي كشور خود را از دست هشته به بندگي آشور و كلده افتاده بودند، يكي از                             . پيراست
اره به  از ميان جهانيان خواهد برخاست و جهودان را دوب        ) مسيحي(پيغمبرانشان چنين نويد داده كه در آينده پادشاهي         

 .آزادي خواهد رسانيد، كه جهودان از آنهنگام مسيح را بيوسيده اند و كنون هم  مي بيوسند

                                                           
 )ويراينده(بكلي ، يكدفعه ، بناگاه                                                    =    بيكبار ؛  بيكباره - ١
 .»واما في الحوادث الواقعه فارجعوافيها الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم كما انا حجه اهللا عليهم  « - ٢
 )ويراينده(يان كردن                                                                            ب=   باز نمودن - - ٣
 )ويراينده(منتظر بودن ، انتظار داشتن                                                           =   بيوسيدن - ٤
 .كه به فارسي ترجمه و چاپ يافته » مهدي«  كتاب - ٥
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اين پندارها در ميان جهودان و ايرانيان ميبوده و هرچه زمان بيشتر ميگذشته در دلها بيشتر ريشه ميدوانيده و در                       
ن كه دارمستتر از روي دليل نوشته و ما نيز در             سپس در آغاز اسالم، بدانسا     . انديشه ها به ارج و بزرگي مي افزوده        

  به گشادي سخن رانده ايم، با دست ايرانيان، به ميان مسلمانان راه يافته و در اندك زماني رواج بسيار                       ١جاي ديگري 
پيدا كرده كه كسانيكه به آرزوي خالفت افتاده و ميكوشيده اند، بيشترشان از آن سودجويي كرده  هريكي خود را                       

 ميناميده اند و نويدها درباره نيكي جهان ميداده اند و براي پيشرفت كار خود از دروغسازي نيز نپرهيزيده                          مهدي
 .از زبان پيغمبر يا  امام علي بن ابيطالب ميساخته اند» حديثهايي«يا » حديثي«هريكي  

ش او را مهدي     محمد بن حنفيه كه گفتيم در مدينه به دعوي خالفت برخاست، نخست كسي بود كه پيروان                    
 .ناميدند و چون ْمرد گفتند نمرده است و در كوه رضوي زنده ميباشد و روزي بيرون خواهد آمد

زيد بن علي كه در كوفه برخاست، پيروانش او را نيز مهدي ناميدند و نويدها از نيكي حال اسالم با دست او به                        
 .مردمان دادند

ه بيعت كردند ايشان نيز او را مهدي شناختند و با اين نام در               علويان كه در مدينه گرد آمده به محمد نفس زكي          
 .همه جا شناخته گردانيدند

عباسيان كه گفتيم نمايندگان به خراسان فرستاده زمينه بزرگي براي خود  مي چيدند،  اينان نيز از مهديگري به                     
 .سودجويي پرداختند و خيزش خود را همان پيدايش مهدي وا نمودند

چنين پيداست كه اين شيعيان جعفري نيز از آن سود           . مهدي از صده نخست اسالم در ميان ميبوده        بدينسان نام   
: مي زيستند،  همانا به خود نويد داده ميگفته اند             » تقيه«چون گروه ناتواني ميبودند كه در زير پرده            . ميجسته اند 

 .»...چيرگي  و توانايي خواهد رسانيدما را  به . مهدي از ما خواهد بود، كينه ما را از دشمنان خواهد جست«

 : اين شعر را در كتابها  بنام  همان  جعفر  نوشته اند 

 ٢لكل اناس دوله يرقبونها                                           و دولتنا في آخر الدهر يظهر 

ن را مهدي  نيز گردانيده       سپس كه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده اند كه چشم براهش دارند  هما                   
 .اين بار به سودجويي درستي از آن افسانه پرداخته اند

. اگر ديگران يك حديث ساختندي اينها صد حديث ساخته بنياد پندار خود را بسيار استوار گردانيده اند                         
جالي پديد  پيش از مهدي د    : چيزيكه هست اينان به مهديگري نيز رنگهايي افزوده به سخنان شگفتي برخاسته اند                 

 تن بوده از     ٣١٣ياران امام كه     . روز پيدايش مهدي آفتاب بازگشته از سوي مغرب خواهد درآمد            . خواهد گرديد 
 ـ از طالقان و قم  و سبزوار و كاشان و مانند اينها ـ خواهند برخاست، با                      )شيعه نشين آنروزي  (شهرهاي شيعه نشين    

گفته  به گرفتن خون حسين       » ياالثارات الحسين « شمشير كشيده     امام. خود را به مكه خواهند رسانيد      » طي االرض «
خواهد پرداخت،  هرچه بني اميه و بني عباس است خواهد كشت،  چندان خواهد كشت كه پيرامون كعبه درياي                         

                                                           
 .كه چاپ شده » بهائيگري«  كتاب - ١
 .»دولت ما نيز در زمانهاي آخر پديدار خواهد گرديد. هر مردمي را دولتي هست كه مي بيوسند «:  معني آنكه - ٢
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، در پاسخ ايشان امام به منبر رفته با چشمهاي             »در خونريزي اندازه نمي شناسد     «: خون گردد، مردم خواهند گفت     
 : به دست گرفته خواهد گفت) كه لنگه كفش علي اكبر است(ود لنگه كفش پاره خون آلودي را اشك آل

 .»من اگر همه جهان را بكشم كيفر اين كفش نخواهد بود«

 .از اينگونه سخنان چندانست كه اگر بنويسم بايد همچون مجلسي و ديگران يك كتاب جداگانه پردازم

بدينسان از صده دوم هجري پيدايش يافته       ).  شيعي كه امروز هست    كيش(اينست تاريخچه پيدايش كيش شيعي      
چون بنياد آن به گزافه و       . و در بغداد و ديگر شهرهاي عراق و همچنين در برخي از شهرهاي ايران، پيرواني داشته                  

 : پندار گزارده شده بود،  هرچه زمان  مي گذشته  چيزها به آن افزوده ميشده

ينده را ميدانسته اند، زبان چهار پايان و مرغان  را  مي شناخته اند، از  ناپيدا  آگاه                        امامان دانشهاي گذشته و آ    
ميبوده اند،  رشته كارهاي جهان را در دست  مي داشته اند، آرامش زمين و آسمان بسته به بودن يك امام است،                             

  ١.روزي خوردن مردم به پاس  هستي او ميباشد

يگر سران اسالم كه پايه ديگري از آن كيش ميباشد، اندازه نشناخته                  همچنين در دشمني با سه خليفه و د           
در قرآن هر چه ستايش هست از آِن امامان خود دانسته هرچه نكوهش هست درباره               . روزبروز پافشارتر ميگرديده اند   
 .آن سه خليفه  مي شمارده اند

، ديگري   علي بن ابيطالب     نام نيك امام    يكي: در اين ميان دو چيز به پيشرفت اين كيش مي افزوده               
 .داستان دلسوز كربال

شيعيان از نام نيك او سود جسته چنين         . امام علي بن ابيطالب، مرد بزرگي ميبوده  و ستودگيهاي بسيار ميداشته            
آن مرد بزرگ را بنيادگزار شيعيگري نشانداده و چنين  مي فهمانيدند كه جدايي                  . وا  مي نمودند كه پيروان اويند       

عي از زمان آن امام  و بر سر خليفه بودن او با ابوبكر و عمر آغاز يافته  و اين كشاكشها و دشمنيها به پاس                            سني از شي  
پيغمبر گفته با   «: از آنسوي درباره آن امام نيز به گزافه سرايي برخاسته او را هم از جايگاهش بيرون ميبردند                . او ميباشد 

خدا گفته دوستاري علي ِدژ منست و هركه به ِدژ من درآيد از                «،    ٢»دوستاري علي هيچ گناهي زيان نتواند رسانيد       
 .در اين باره سخناني هست كه اگر نوشته شود كتاب بزرگي گردد. ٣»خشم من ايمن خواهد بود

اين داستان از روزي كه روي داد مايه خشم و افسوس بيشتر                  : اما داستان دلسوز كربال    
 ولي شيعيان جعفري از     .اهي برخاستند و خونها ريخته شد     مسلمانان گرديد و كسان بسياري به خونخو      

آن به بهره جويي سياسي پرداخته، با برپا كردن بزمهاي سوگواري ياد آن را تازه نگه داشتند و در اين باره سخنان                          
 .»  باشد٤هركسي بگريد و يا بگرياند و يا خود را گريان وانمايد بهشت برايش  بايا«: شگفتي به ميان آوردند

                                                           
 .  بوجوده ثبتت االرض و السماء و بيمنه رزق الوري - ١
   حب علي حسنه ال تضر معها سيئه- ٢
 ل حصني امن من عذابي واليه علي بن ابيطالب حسني فمن دخ- ٣
 )ويراينده(واجب ، وظيفه                                =   بايا - ٤
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. بر سر خاكهاي امام علي بن ابيطالب و حسين بن علي و ديگران گنبدها افراشتند و آنها را زيارتگاه گردانيدند                     
هركه حسين را در كربال زيارت كند مانند كسيست كه خدا را در عرشش                  «: به هريكي زيارتنامه ها پديد آوردند      

 .»زيارت كرده

جعفر بن محمد و جانشينان او و از زبان آنان بوده  بيگمان چيزها               اينها ، اين گزافه گويي ها،  اگر هم از زمان             
 .بيگمان روز بروز در رويش و بالش ميبوده.  به آن افزوده گرديده

گذشته از اينها، آن سبكباري كه در شيعيگري از باياهاي سخت اسالم ميبود و يك شيعي از جهاد و نماز آدينه                     
ميتوانست نمازي نخواند و روزه اي نگيرد و از هيچ بدي نپرهيزد و با رفتن به                   و مانند اينها آسوده ميگرديد و بلكه         

زيارت حسين و با گريستن به او همه گناهان خود را بيامرزاند، آن نويدهايي كه درباره ميانجيگري امامان در روز                        
يان درباره خود باور     رستاخيز و رفتن همه شيعيان به بهشت داده شده بود، آن برتري از گوهر و آفرينش كه شيع                       

ميداشتند و خود را از سرشت بهتر و پاكتري  مي پنداشتند، آن دستگاه جانشين امام و سررشته داري و فرمانروايي كه                      
ماليان شيعه براي خود ساخته بودند، هريكي انگيزه ديگري براي كشانيدن مردم ساده درون بسوي شيعيگري و                        

 .پايداري آنان در اين كيش ميبوده

باطنيگري كه پديد آمده از همين شيعيگري        چيز ديگري كه ميبايد در اينجا ياد كنيم آنست كه              يك
ميبود و باطنيان در دشمني با مسلمانان و در بهم زدن يگانگي و همدستي آنان چند گام باالتر از                     

. استشيعيان گزارده بودند، در زمانهاي ديرتر، شيعيگري چيزهاي بسياري را از باطنيگري گرفته               
از اين گذشته كوششهايي كه باطنيان در راه بدست آوردن خالفت كردند و نيروهايي كه                      
اندوختند و فرمانرواييهايي كه در مصر و يمن و ايران و ديگر جاها بنياد گزاردند، در رواج                       

ولي ما چون در اين كتاب از         . شيعيگري و در گستاخي و بي باكي شيعيان كارگر بوده است             
اين را بايد در كتاب      .    اينست از آميختگي  شيعيگري  با آن نيز سخن  نمي رانيم                   ١خن نرانديم باطنيگري س 

 .جداگانه اي نوشت

 :اما رواج شيعيگري در ايران، اين خود تاريخ درازي داشته كه ما ناچاريم در اينجا فهرست آنرا ياد كنيم

،  براي رهايي به     ٢ايرانيان چيرگي آنان را برنتافته    بايد دانست از روزي كه عرب به ايران دست يافت، انبوهي از             
كوششهايي برميخاستند، بويژه در زمان بني اميه كه چون فشار ايشان بيشتر ميبود، دشمني ايرانيان با عرب بيشتر شده                     

ويان  هوادار عل  ٣»ال لحب علي بل لبغض معاويه       «بود و علويان كه با بني اميه مي نبرديدند و ميكوشيدند، ايرانيان                  
از اينرو شيعيگري در ايران زمينه آماده ميداشت و كساني از علويان كه گريخته به اينجا درآمدند در                           . ميبودند

 .مازندران و گيالن فرمانرواييها  بنياد گزاردند

، چه از روي باور و چه از راه سياست         سپس آل بويه كه پادشاهي بنياد نهاده تا بغداد پيش رفتند، اينان               
 .از شيعيگري نمودند و در عراق و ايران به رواج اين كيش بسيار افزودندهواداري 

                                                           
 )ويراينده.              (نوشته شادروان كسروي ديده شود» راه رستگاري«  درباره باطنيگري و باطنيان كتاب - ١
 )ويراينده                                                                 (تحمل كردن                                        =   برتافتن - ٢
 )ويراينده(   نه به جهت دوستداري علي كه به جهت كينه و دشمني با معاويه                                           - ٣
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سپس در زمان مغول،    . در زمان سلجوقيان، چون پادشاهان آن خاندان سني ميبودند، از رواج شيعيگري كاست             
ز پادشاهان  چون خاندان چنگيز به يك دين پا بسته  نمي بودند،  بار ديگر شيعيگري در ايران به رواج افزود و يكي ا                       

 .خود شيعي گرديد و سكه بنام دوازده امام زد) سلطان محمد خدابنده(بزرگ ايشان 

پس از بر افتادن مغوالن سـربداران كه در خراسـان برخاستند  و مرعشيان كه در مازندران پيدا شدند  و                                       
تند و پيشرفت آنرا در ايران بيشتر          قره قويونلويان كه به بخش بزرگي از ايران فرمان راندند، كيش شيعي ميداش                  

سيد محمد مشعشع در خوزستان كه دعوي مهديگري ميداشت، شيعيگري را با باطنيگري در هم آميخته                  . گردانيدند
 .بدآموزيهاي نوي را به ميان مردم انداخت

يعيگري پس از همگي، نوبت به شاه اسماعيل رسيد كه چون برخاست  به سني كشي پرداخته  با زور شمشير، ش                    
 .را به همه جاي ايران رسانيده  نفرين و دشنام به ابوبكر و عمر و ديگر ياران پيغمبر را پيشه ايرانيان گردانيد

بويژه كه اين رفتار     . از اين زمان شيعيگري كيش رسمي ايران گرديد و سياست كيش و كشور بهم آميخت                  
 پادشاه عثماني هم در كشور خود به شيعه كشي               پيدا كرده سلطان سليم      ١اسماعيل و سني كشيهاي او، پادكاري       

گرفته به  » فتوي«سپس از علماي سني     . برخاسته چهل هزار تن را، از بزرگ و كوچك و زن و مرد، نابود گردانيد                 
 .جنگ شاه اسماعيل شتافت و در چالدران او را شكسته گريزانيد

ان عثماني هر زمان كه فرصت يافتند به ايران           از اينجا دشمني سختي ميانه ايران و عثماني پديد آمد و پادشاه              
 .نيز جنگها و خونريزيها رفت) پسر سليم(و سلطان سليمان ) پسر اسماعيل(سپس در زمان شاه تهماسب . تاختند

خواست شيعيگري را از ايران براندازد و يا جلوگيري از نفرين و دشنام كند                    ) پسر تهماسب (اسماعيل دوم   
 .ان رفتزمانش فرصت نداده از مي

پس از وي در زمان سلطان محمد و شاه عباس و شاه صفي بار ديگر جنگهاي بسياري در ميانه رفت و اين بار                          
عثمانيان از علماشان فتوي گرفته كشتار و تاراج هم ميكردند و زنان و دختران را ُبرده گرفته و با خود ْبرده در                               

 .بازارهاي استانبول و صوفيا و بلگراد  مي فروختند

در پايان زمان صفويان، چون افغانان به شُوند دو تيرگي سني و شيعي به نافرماني برخاسته پس از جنگهايي به                       
اسپهان دست يافتند و شيرازه كارهاي ايران از هم گسيخت، عثمانيان باز هم فرصت يافتند و به آذربايجان و                               

 .اري ريخته گرديدكردستان و همدان لشگر آورده چيره شدند و در ميانه خونهاي بسي

سپس چون نادر برخاست، اين شاه غيرتمند از يكسو بسر عثمانيان تاخته ايشان را از سراسر                   
خاك ايران بيرون راند و بارها لشگرهاي انبوه آنان را از هم پراكند و از يكسو به كندن ريشه                       

و از باورهاي   كينه و دشمني كوشيده چنين خواست كه شيعيگري را از نفرين و دشنام پيراسته                  
: يا بهتر گويم  (وا نمايد، و شيعيان      » فقهي«گزافه آميز پاك گردانيده آنرا يكراهي از راههاي            

را با مالكيان و حنفيان و حنبليان و شافعيان در يكرده نشاند و ميانه آنان مهر و دوستي                    )  جعفريان
ي و شيعي را پهلوي هم       پديد آورد و در اين راه به كوششهاي بسياري برخاسته بارها علماي سن              

                                                           
 )ويراينده            (عكس العمل                                         =    پادكار - ١
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نشانده  به گفتگو وا داشت و بارها به عثمانيان فرستادگان فرستاده با اين شرط پيشنهاد آشتي كرد                   
 .و در دشت مغان چون پادشاهي را  مي پذيرفت از ايرانيان در اين باره پيمان گرفت

 .يان رفت ولي اين كوششها همه بيهوده درآمد و آن پادشاه غيرتمند كشته گرديده از م                  
اينست . داستان آنرا با مشروطه نيز همگي ميدانيم        . شيعيگري به حال خود مانده تا به اينجا رسيد كه امروز است                

 .فهرستي از تاريخچه رواج شيعيگري در كشور ايران
 

 

 

 
كه در زمان خودش كشيده شده) تهماسب قلي خان(پيكره نادر قلي 



 
 :گفتار دوم 

 ري توان گرفت هايي كه به شيعيگ١خُرده
 

اكنون ميخواهيم از اين     . چنانكه ديديم شيعيگري نخست يك كوشش سياسي ميبوده سپس كيشي گرديده              
 :كيش به سخن پرداخته خرده هاي بسياري كه به آن توان گرفت، هريكي را به كوتاهي ياد كنيم

. زيده شود نه از سوي مردم     چنانكه گفتيم بنياد شيعيگري بر آنست كه خليفه بايستي از سوي خدا برگ            : نخست  
 !...دليل اين سخن چه بوده؟: ما  مي پرسيم

چگونه تواند بود كه چنين چيزي باشد و        !. كتاب اسالم قرآن ميبود، آيا در كجاي قرآن چنين گفته اي هست؟            
 !.در قرآن يادي از آن نباشد؟

 گفتگو پرداختند و نخست      از آنسوي رفتار سران اسالم كه پس از مرگ پاكمرد عرب فراهم نشستند و به                    
ابوبكر و پس از مرگ او عمر و پس از مرگ او عثمان و پس از كشته شدن او علي را به خالفت برداشتند، اين رفتار                          

 !.دليل روشني به بيپايي آن سخن ميباشد

 كرده  كسانيكه در آنهنگام ناتواني اسالم پاكدالنه به آن گرويده و در راه پيشرفت آن گزندها ديده و جنگها                    
بودند، چه باور كردنيست كه همانكه پاكمرد عرب ْمرد، همه چيز را كنار گزارند و به دلخواه و هوس يكي را خليفه                       

 !.گردانند؟

چه بوده كه   !. ولي آيا اين سخن باور كردنيست؟       . ٢»همگي از دين بازگشتند مگر سه تن        «: شيعيان ميگويند 
ابوبكر و عمر خالفت ميخواستند و به آن هوس از دين روگردانيده اند،             گرفتم كه   !. همگي بيكبار از دين  بازگردند؟     

 . باز نايستند» دروغ«اين شيوه شيعيانست  كه در راه پيشرفت سخن خود از !. ديگران را چسودي در ميان ميبوده؟

به من دست   مردم  «: در آنجا ميگويد  . آنگاه ما نامه امام علي بن ابيطالب را كه به معاويه نوشته است آورديم                
به خـالفت خود  دليل  اين را مي آورد و هيچ             .  »دادند بدانسان كه به  ابوبكر و  عمر و  عثمان  دست  داده  بودند                   

برگزيدن خليفه  «: در آن نامه آشكاره ميگويد      . »پيغمبر آگاهي داده بود    «يا  » خدا مرا برگزيده بود    «: نمي نويسد 
نمي دانم اين گفته    .  »يدند و امام ناميدند خشنودي خدا در آن خواهد بود          كه هركه را برگز    ٣مهاجران و انصار راست   

 !.آن امام كجا و آن سخن شيعيان كجاست؟

خليفه بايستي گناه نكرده باشد، دليرترين و داناترين و برترين مردمان باشد، و                 «: ماليان دليل آورده ميگويند    
 .»چنين كسي جز با برگزيدن خدا نتواند بود

                                                           
 )ويراينده(انتقاد ، ايرادگيري            = ايراد ، عيب                            خرده گيري ) = بر وزن مرده(  خرده - ١
    ارتدالناس االثلث- ٢
 )ويراينده (انتخاب خليفه حق مهاجران و انصار است          = » برگزيدن خليفه  مهاجران و انصار راست    «- ٣
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اگر اين سخن راست بودي بايستي بنيادگزار اسالم گويد، نه اينكه شما             !. شما اينرا از كجا ميگوييد؟    «: ميگويم
 .به دلخواه  به  بافندگي پردازيد

از دليلهايي كه در اين باره ياد ميكنند، يكي داستان غدير خم و ديگري داستان كاغذ و خامه خواستن پيغمبر                        
 در اين باره داستان هست و گفتگويي رفته بهتر ميدانم همان را در اينجا                    اسالم در دم مرگش ميباشد و چون مرا         

 : بازگويم

در يكي از نشستها در     .  براي ديدار ياران قزوين با آقاي واعظپور، سفري به آن شهر كرديم            ١٣٢١در ديماه سال    
 :خانه آقاي نصري، آقاي پاكروان چنين آغاز سخن كردند

من پاسخ . شنيده بودند شما خواهيد آمد، با من ميگفتند با او مباحثه هايي داريمكساني از علما و ديگران چون       «
گفتند پس خواهشمنديم اين پرسشهاي     . دادم آقاي كسروي مباحثه  نمي كند ولي اگر چيزهايي پرسيدند پاسخ دهد             

در آن  .  چه پاسخ ميدهند؟   ايشان كه از سنيها هواداري ميكنند آيا به داستان غدير خم           . ما را برسانيد و پاسخ خواهيد     
همچنين به داستان خامه و كاغذ       . »من كنت مواله فهذا علي مواله      «: روز پيغمبر علي را به خالفت برگزيده گفت         

پيغمبر در بستر مرگ  خواست امام علي بن ابيطالب را به                . خواستن پيغمبر و جلوگيري كردن عمر چه ميگويند؟         
ائتوني بقلم و قرطاس اكتب لكم كتابا لن        «: اين بود گفت  . يگران باز نماند  خالفت برگزيند كه جايي براي كشاكش د      

 . ١»تضلوا بعده ابدا

به پيغمبر نسبت هذيان    . ٢»ان الرجل ليهجر حسبنا كتاب اهللا     «: عمر چون داستان را فهميد نگذاشت و چنين گفت        
ولي چون  .  دين اينگونه گفتگوها نيست    من نيك ميدانم كه شما اينها را از دين نمي شماريد و راستي هم              . گويي داد 

اينها در دلهاي مردم جا گرفته و هر زمانيكه نام دين به ميان مي آيد بيدرنگ به ياد اين سخنان ميافتند و ميپرسند و ما                          
 . »تا به اينها پاسخي ندهيم دست بردار نخواهند بود، از اينرو من پرسشهاي آنان را رسانيدم كه شما پاسخهايي بدهيد

چون در نشست جز از ياران كسان ديگري نيز ميبودند به پاسخ                 . ين سخناني بود كه آقاي پاكروان گفتند        ا
در هزار و سيصد سال پيش از اين، كشاكشهايي درباره     . بسيار راستست كه اين گفتگوها از دين نيست       : پرداخته گفتم 

   .!هاي آنان چه سودي تواند بود؟خالفت رخ داده و هرچه بوده پايان يافته و گذشته، امروز از گفتگو

 بيخرد و نافهم نگردند     ٣راستي را دين براي آنست كه مردمان چندين       . دينيست بي اينها نه تنها دين نيست، خود       
. كه زندگاني خود را رها كنند و به داستانهاي هزار و سيصد سال پيش پردازند و در ميان مردگان كشاكش اندازند                       

 . ين ميشمارند معني دين را ندانسته اندكسانيكه اينها را از د

دين آنست كه امروز     . دين شناختن معني جهان و زندگاني و زيستن به آيين خرد است               
ايرانيان بدانند كه اين سرزميني كه خدا به ايشان داده چگونه آباد گردانند و از آن سود جويند                   

و كساني گرسنه نمانند و دهي ويرانه        و همگي با هم آسوده زيند و خاندانهايي به بينوايي نيفتند             

                                                           
 .  خامه و كاغذي بياوريد تا برايتان نوشته اي نويسم كه هيچگاه گمراه نگرديد - ١
 .كتاب خدا ما را بس است .   اينمرد در حال سرسام است - ٢
 ) ويراينده(آن اندازه ، آن قدر                  = اين اندازه ، اين قدر         چندان =   چندين - ٣
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دين آنست كه امروز توانگران ايران سرمايه هاي خود را در راه              . نماند و زميني بي بهره نباشد      
ها بكار اندازند كه هم اين ويرانيها        كشيدن جويها و پديد آوردن چشمه ها و آباد گردانيدن ديه           

دين  .ي گرسنه و بينوا از بدبختي رها گردند       از ميان برخيزد و هم هزاران و صد هزاران خاندانها         
گفتگو از كشاكش علي و ابوبكر چيست كه خدا آن          . از اينست كه خدا خشنود خواهد بود      . اينست

اينها را ميگويم تا اين آقايان نيز بدانند و معني          !. را خوش دارد و به كسي به اين نام مزدي دهد؟          
 .درست دين را دريابند
ستست كه اين سخنان در دلهاي ايرانيان جا گرفته و ما تا در پيرامون آنها سخن نرانيم از                     از آنسوي اين نيز را    

 : اينست من نيز به پرسشهاي آنها پاسخ ميگويم. دلهاشان بيرون نخواهند كرد

مگر آنان كتابهاي فقه را      . ، بسيار شگفت است كه ماليان معني اين جمله را نميدانند             »غـدير خـم «اما داستان   
پيغمبر را با كساني    . اين يك وصيت خاندانيست   !  از بابهاي فقه ميباشد؟    » بابي« خود يك     »والء« خوانند كه     نمي

ميداشتم علي در اين زمينه جانشين من خواهد        » والء«من با كسانيكه      «: در ميان ميبوده و اينست ميگويد     » والء«رشته  
 !. به معني خليفه است؟» مولي«در كجا آخر . »بود

بودي، بايستي نخست در اين زمينه سخن راند كه بايد            » خليفه«ن گذشته اگر خواست پيغمبر برگماردن         از اي 
برگزيدن و گماردن خليفه از سوي خدا باشد نه از سوي مردم، پس از آنكه اين زمينه را روشن گردانيد با يك زبان                        

داستاني به آن بزرگي را چه معني          . »اينك نخستين خليفه من عليست كه خدا او را برگزيده              «: آشكاري بگويد 
 . ميداشت كه با يك جمله ناروشن و كوتاهي برساند و آن جمله را بگويد و بگذرد و به چيزهاي ديگري پردازد

از اينها هم گذشته، مگر ياران پيغمبـر كه سالها با وي بسر برده و در راه او جانبازيها كرده بودند، زبان او را                            
اين چه باور كردنيست    !. لبستگي آنان به پيغمبر و دستورهاي او كمتر از شيعيان قزوين ميبوده؟             يا د !. نمي فهميدند؟ 

پس چرا با ديگر     ! كه پيغمبر علي را خليفه گرداند و يارانش آنرا ناشنيده گيرند و به گرد سر ابوبكر درآيند؟                         
 !.دستورهاي پيغمبر اين كار را نكردند؟

من نمي دانم اين داستان تا چه اندازه راست است و آيا رخ داده يا                 .  عمر اما داستان مرگ پيغمبر و جلوگيري      
اين دليل است كه عمر معني اسالم       . ليكن اگر راستست رفتار عمر بسيار بجا بوده       . نه، در اين باره جستجويي نكرده ام      

اينكه ايراد ميگيرند   .  ميداشته دليلست كه آن مرد يك باور بسيار استوار  به خدا و اسالم             . را بهتر از ديگران ميدانسته    
به معني سرسام است نه به معني » هجر«. »ان الرجل ليهجر  «: گفته است . داده راست نيست  » نسبت هذيان «كه  به پيغمبر     

اين مرد سرسام ميگويد، و اين گفته به  : عمر گفته . هذيان از كمي خرد برخيزد ولي سرسام نتيجه بيماري باشد         . هذيان
زيرا يك پيغمبري چنانكه بيمار گردد، الغر شود، رنگش زردي گيرد، همچنان سرسام                   . د خورد پيغمبر برنخواه 

اگر برانگيختگان از اين چيزها بركنار بودندي بايستي         . سرسام دنباله بيماري باشد و به كسي نخواهد برخورد         . گويد
كه بيمار شده سرسام نيز تواند گفت و         يك پيغمبري   . پيش از همه از بيماري  بركنار باشند و هيچگاه بيمار نگردند             

 . جاي شگفتي نيست
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پيغمبر بيسواد ميبود و نوشتن و خواندن  نمي توانست پس چگونه خامه و كاغذ                      : از آنسوي شما ميگوييد    
از اين گذشته چگونه در بيست و سه سال زمان پيغمبري خود درباره جانشين گفتني را                 ! ميخواسته كه چيزي نويسد؟   

!. چگونه داستان به اين بزرگي را با  بي پروايي گذرانيده بوده؟            !.  كه  مي خواسته در بستر مرگ بگويد؟       نگفته بوده   
!. از اينهم ميگذريم، مگر شما جدايي ميانه سخنان راهنمايانه و پيغمبرانه يك برانگيخته با ديگر سخنانش نميگزاريد؟                 

شما مي بينيد كه پيغمبر اسالم خود         !.  بودي؟) وحي (»فره«مگر پيغمبر اسالم هرچه گفتي و هر زمان كه گفتي              
 . ميبوده از قرآن  مي گردانيده» فره«جدايي ميانه سخنانش  مي گزارده  و آنچه را كه بنام 

 . در اين باره نيز اگر سخني از راه فره داشتي،  بايستي از قرآن باشد نه آنكه در بستر مرگ  يك سخناني گويد

و آنگاه از كجا كه      !. كجا كه خواست پيغمبر نوشتن چيزي درباره جانشين ميبوده؟           گذشته از همه اينها از        
 !. به اينها چه دليل هست؟!.  ميخواسته علي را به جانشيني برگزيند؟

چشد كه دلبستگي شيعيان قزوين به اسالم و دستورهاي پيغمبر اسالم بيشتر از                 : پس از همه اينها باز ميگويم       
آن مرداني كه در راه پيغمبر و دين او از جان گذشته و آنهمه گزندها ديده بودند،                   !. گرديد؟دلبستگي ياران پيغمبر    

 !. چشد كه به اندازه ماليان شكم پرست ايران به دستورهاي پيغمبر ارج  نمي گزاردند؟

 !. چشد كه عمر به گفته شما، آن توهين را به پيغمبر كرد و كسي به او ايراد نگرفت؟

راستست كه پيغمبر بيسواد ميبوده ولي      «: اكروان اينها را گفته بودند يكي چنين پاسخ داده بوده          فردا كه آقاي پ   
 .»ميخواست خامه و كاغذ بياورند كه  او بگويد و ديگري بنويسد

شب ديگر كه باز گفتگو ميرفت و آقاي پاكروان اين پاسخ را ياد كردند، گفتم پيغمبر اسالم بهاء اهللا  نمي بود                        
اگر . پيغمبر توانستي هر خواستي را كه داشتي به آساني به زبان آورد              . نداند و در دست آن زبان درماند       كه عربي   

اين دو  . »اكتب لكم «:  و نگفتني  ١»...ائتوني بقلم و قرطاس املي عليكم     «: خواستش اين بودي كه ديگران نويسند گفتي      
 . تا از هم جداست

پيغمبر چون ميدانست كه اگر در       «: از كرد و چنين گفت     شگفتر آن بود كه يكي در همان نشست سخن آغ            
زمان زندگاني خود خالفت اميرالمؤمنين را آشكار گرداند كساني نخواهند پذيرفت و در ميانه دو سخني و                              

 »...پراكندگي پديد خواهد آمد، از اينرو آنرا نگه ميداشت كه در آخرين ساعت زندگاني

دو سخني را به ميان اندازد و در        «: خودش آن را بدينسان به پايان رسانيد      يكي از باشندگان سخن او را بريده و         
 .»برود

 . از اين گفته همگي خنديديم و ديگر به پاسخي نياز نيامد

شگفتر آنكه برخي از ماليان اين داستان را كه در مهنامه پرچم نوشته بوديم خوانده اند، و                  . تا اينجاست داستان  
:  بدانند تا چه اندازه گمراه و نادانند آخرين تير خود را به كمان گزارده چنين ميگويند                   بجاي آنكه به خود آيند و        

آنچه ما ميدانيم امام علي بن ابيطالب به        : ميگويم»  !.پس چرا اميرالمؤمنين هميشه از غصب حق خود شكايت ميكرد؟         «
كر و عمر ميدانسته و در دل خود گله مند           اين تواند بود كه او خود را شاينده تر از ابوب           . چنان كاري برنخاسته است   

                                                           
 )ويراينده) ...                                    (بگويم تا بنويسيد ( غذي بياوريد تا برايتان امالء كنم   خامه و كا- ١
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، ولي اينكه آن دو خليفه را         )و خطبه شقشقيه نيز اگر از آن امام بوده بيش از اين اندازه را  نمي رساند                       (ميبوده  
با اينحال اگر دليلي بدست     . بداند و با آنان دشمني كند يا در برابر ايستد، هرگز نبوده است و نتوانستني بود                » غاصب«

و دانسته شود كه او بدانسان كه گفته شيعيانست خود را برگزيده خدا براي خالفت ميدانسته و بكارهايي                            آيد  
ما او را دوست ميداريم نه       . ميكوشيده، ما او را نيز همچون ديگران گمراه شمارده بزرگش نخواهيم گرفت               

نكه مردي سراپا پاكي     براي اينكه نامش علي ميبوده يا دامادي پيغمبر را ميداشته، بلكه براي اي                
 . ميبوده و گردن  به خواهش هاي تني  نمي گزارده است

اين يك گستاخي بزرگي از شيعيانست كه براي پيشرفت سياست خود چنين كارهايي را از آن امام پاك                                
 . گستاخي بزرگي از ايشانست كه به چنين دروغهايي برخاسته اند. بازگفته اند

م كه در اسالم بايستي خليفه از سوي خدا برگزيده شود، در آنحال بايستي اين برگزيده      اگر چنين انگاري   :دوم  
خدا خود را به مردم نشاندهد و دليلهاي خود را بازگويد و از هر راه بكوشد تا به خالفت رسيده رشته كارها را                               

 . ردبدست گيرد و توده هاي مسلمان را راه برد و كشورهاي اسالمي را از دشمنان نگاهدا

اينكه كسي در خانه نشيند و خود را نهاني         . خالفت براي اين كارها ميبوده و بي اين كارها  معنايي  نمي داشته              
كنيد، چيزيست كه   » تقيه«خليفه خواند و دسته كمي را بسر خود گرد آورده به آنان هم سپارد كه به كسي نگوييد و                     

ين كار جز پراكندگي به ميان مسلمانان انداختن و از نيروي ايشان            بهرحال ا . من  نمي دانم چه نامي به روي آن گزارم         
 . كاستن نتيجه اي  نمي داده و نتوانستي داد

خليفه خدايي بايستي بكوشد و خود را       : ميگويم. گناه مردم بوده كه خليفه خدا را نمي پذيرفتند        : خواهند گفت 
آنگاه خليفه خدايي   .  پيغمبر كرده و آنان را به راه آورده بود         بايستي با گمراهان آن رفتار را كند كه       . به مردم بپذيراند  

 !...كه خود را پنهان دارد و گاهي نيز بيكبار انكار كند گناه مردم در نپذيرفتن او چه ميبوده است؟

شگفتست كه از يازده تن امام كه بوده اند كسي جز امام علي بن ابيطالب خالفت نكرده و كسي جز حسين بن                       
علي بن  . از بازمانده حسن بن علي كسيست كه به خالفت رسيد و آنرا نگه نداشت                   . ب آن نكوشيده   علي به طل   

 هجري مردم مدينه    ٦٣الحسين چندان گوشه گير و آسايش خواه و چندان گريزان از اين كار ميبود كه چون در سال                   
. شته از همدستي با مردم بيزاري جست      به يزيد شوريدند او خود را كنار كشيده از شهر بيرون رفت و به يزيد نامه نو                  

سپس چون يزيد ْمرد و كسان بسياري در راه خالفت ميكوشيدند او نه تنها نكوشيد، مختار كه در كوفه به كوشش                         
  خواست كه مردم را به خالفت او بخواند نپذيرفت و مختار               ١برخاسته بود چون فرستاده به نزد وي فرستاد و پرگ           

جعفرالصادق را  . از محمد الباقر من جز گوشه نشيني سراغ  نمي دارم             . حمد حنفيه خواند  ناچار شده مردم را به م       
. گفتم كه خالفت را ميخواست ولي به هيچ كوششي در آن كار برنخواسته از ترس جان بيكبار آنرا نهان ميداشت                       

تگير هم شد و بيست     پسر او موسي الكاظم گذشته از آنكه همچون پدرش آرزوي خالفت را بسيار نهان ميداشت دس               
ديگران جز  . پسر او علي الرضا را، مأمون وليعهد گردانيد و با اينحال به خالفت نرسيد             . و هفت سال در زندان بسر برد      

 !.آيا اينست معني برگزيده شدن براي خالفت؟. خانه نشيني و خوشگذراني كاري نداشتند

                                                           
 )ويراينده(اجازه ، اذن                                   ) = بر وزن  برگ (   پرگ - ١
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٢٣  

خدا جهان را به پاس هستي ما پديد          «يا  » فريدهخدا ما را از آب و گل واالتري آ           « اين گفته ها كه        :سوم  
و مانندهاي اينها كه در كتابهاي شيعي فراوانست، آيا چه دليلي           » كارهاي شما هر روز به ما نشان داده شود        «يا  » آورده

 !.همراه داشته؟

 برخاستن راه   آيا به چنين دعوي هايي  بي دليل       !. كسيكه به چنين سخناني برميخاسته آيا نبايستي دليل ياد كند؟         
مثال بهاء اهللا كه دعوي خدايي كرده آيا نتوان           !. الفگويي را به روي فريبكاران و هوسبازان باز كردن  نمي بوده؟              

 !...گفت كه مايه گستاخيش اينگونه سخنان ميبوده؟

ناخواهان آيا نه آنست كه هر يكي همچون ديگران         !... از آنسوي آيا آن امامان چه جدايي با مردم ميداشته اند؟          
به اين جهان آمده و ناخواهان ميرفته و همچون ديگران خورده و خوابيده و بيمار گرديده و آسيب ديده و هيچگونه                      

 !...با اينحال آن گزافه ها سرودن چه معنايي داشته؟!...  برتري در ميان نبوده؟

 همچون ديگران ميخوانده به      در جاييكه بنيادگزار اسالم با آن جايگاه و با آن برگزيدگيش، خود را يكتن                  
 !...بازماندگان او چه ميرسيده كه به چنين سخناني زبان گشايند؟

ما نيك  نمي دانيم اين سخنان كدام يكي از خود           . اين سخنان گذشته از آنكه دروغست گستاخي با خدا ميبوده         
عويهايي را جز بيديني و خداناشناسي      آنان سر زده و كدام يكي را پيروان ساخته و به ايشان بسته اند، بهرحال چنين د                 

 . نتوانيم شمرد

ما يكي از هوده هايي كه از دين ميخواهيم آنست كه مردمان معني جهان و زندگاني را                     
نيك شناخته بدانند كه خدا همگي را يكسان آفريده و تنها در سايه نيكوكاريست كه يكي را به                     

يخواهيم آنست كه كسي به چنين الفهاي ناسزا        يكي از هوده هايي كه م     . ديگران برتري تواند بود   
به اينگونه الفهايي برخاستن و يا       . نتواند برخاست و مردمان به چنان گزافه هايي نتوانند گرويد           

 . آنها را پذيرفتن جز بيديني نتواند بود
گان نشانيده، بلكه   شيعيان با آن باورهايي كه درباره امامانشان ميداشته اند آنان را در پهلوي برانگيخت              : چهارم  

زيرا در نزد آنان امام برگزيده خدا ميبوده، همه دانشها را ميدانسته، همه زبانها را                        . باالتر از آنان گردانيده اند      
ميشناخته، از ناپيدا آگاه ميشده، هركسي ميبايسته  ازو  فرمان برد، آسمان و زمين با هستي او آرام ميگرفته، معني                           

ما . با اين ستايشها كه از امام ميكنند او را باالتر از برانگيختگان ميگردانند            .  نان  نمي دانسته   قرآن و دين را كسي جز آ      
 !... پس چرا از چنين اماماني در قرآن يادي نشده بود؟!... دليل اين باورها چيست؟: ميپرسيم

 ميگويند امامانشان آگاه     ، اينان ١»من از ناپيدا آگاه نيستم      «: بسيار شگفتست كه پيغمبر اسالم آشكاره ميگفته         
 .ميبوده اند و داستانها از  ناپيدا داني  آنان  مي آورند

 .٢ناتواني مينموده) معجزه(بسيار شگفتست كه پيغمبر اسالم از نتوانستني 

                                                           
 .» لو كنت اعلم الغيب الستكثرت من الخير و ما مسني السوء«:  شده در جاي ديگري گفته. »ال اعلم الغيب«:    در قرآن در دو جا گفته شده - ١
و قالوا لن نؤمن لك حتي تفجر لنا من االرض ينبوعا اوتكون لك جنات من نخيل و اعناب فتفجر االنهار خاللها «:   در قرآن در يكجا چند نتوانستني ميخواهند - ٢

لرقيك حتي تنزل علينا كتابا نقرأه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي باهللا و المالئكه   و لن نؤمنتفجيرا اويكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء
 به ميگفتند يا از زمين چشمه اي بشكاف و يا باغي پديد آور كه خرماستان و انگورستان باشد و چشمه ها از ميان آن بگذرد ، يا تراخانه اي از زر باشد ، يا( » ...قبيال 
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 . ولي اينان از امامانشان  نتوانستني ها  ياد ميكنند و داستانهاي  بسيار  مي نويسند

آخر كه دانشهاي اروپايي در شرق شناخته گرديده كساني از ماليان چنين                شگفتر از همه آنكه در سالهاي         
برخي از آنان جمله هايي را از اين          . ميگويند كه امامانشان همه آنها را ميدانسته اند و اين دانشها در حديثها هست                 

ها را به رخ دانشمندان    حديث و آن حديث گرفته و آغاز و انجامش را انداخته  با زور  معني هايي  در مي آورند و آن                      
 .ميكشند و من  نمي دانم به اين كار ايشان چه نامي دهم

در همان حديثها هزارها سخن، درباره آسمان و زمين و ابر و باران و ستاره و زمين لرزه و ديگر مانندهاي اينها،                       
آدم چون   «:  هاي پيره زنانه است    از زبان امامانشان آورده اند و شما چون نيك نگريد، بيشتر آنها بي ارجتر از افسانه                 

از آن گندم آنچه آدم     . از بهشت به زمين افتاد جبرئيل كمي گندم از بهشت برايش آورد كه بكارد و گرسنه نماند                   
 .»كاشت گندم درآمد و آنچه حوا كاشت جو درآمد

چون پايش را به دريا     . پاسخ داد فرشته ايست بنام رومان گماشته شده به درياها         . اهل شام پرسيدند از جزر و مد      «
پرسيدم ماهي بر   . پرسيدم زمين برچه چيز است؟ گفت بر ماهي          «. »گزارد باال آيد و چون بيرون آورد پايين رود           

  ١.»...گفتم سنگ بر چيست؟ گفت بر شاخ گاوميش        . گفتم آب بر چيست؟ گفت بر سنگ       . چيست؟ گفت بر آب   
ور نيست كه كساني به اينگونه سخنان بنازند و آنها را به رخ                 آيا شرم آ  !. آيا اينهاست دانشهاي گذشته و آينده؟       

 !.آيا شرم آور نيست كه بگويند امامان ما اين دانشها را ميدانستند؟!...  دانشمندان كشند؟

اگر امام علي بن ابيطالب را      . ما آشكاره مي بينيم امامان هيچيكي از آن ستايشها را كه گفته شده  نمي داشته اند                
مثال همان جعفر بن محمد پسرش اسماعيل را به جانشيني           . زاريم، بازمانده مرداني بوده اند همچون ديگران      به كنار گ  

 . آيا چه دليلي بهتر از اين كه آينده را  نمي دانسته است. ولي اسماعيل پيش از خود او ْمرد. خود برگزيد

:  چون اسماعيل ْمرد پدرش چنين گفت        :آري در اين باره داستاني هست و آن اينكه در كتابهاشان مينويسند              
اين سخن معنايش آنست كه     . ولي همين داستان در خور گفتگوست     . ٣» خود درباره اسماعيل بازگشت    ٢خدا از گُزير  «

آيا چنين سخني   . خدا كه اسماعيل را به جانشيني از پدرش برگزيده بود پشيمان گرديده و آنرا  زودتر از جهان برده                   
 !.آيا اين نشان خداناشناسي گوينده اش نمي باشد؟!. يست؟درباره خدا گستاخي ن

ِبچه سخناني برخاسته، چگونه اين زمينه را       ) پيغمبر: يا به گفته اينان   (خوانندگان ميدانند كه ما درباره برانگيخته       
نند، نه تنها   در زماني كه دانشها تكان سختي به جهان داده و پيروان ماديگري كه انبوه دانشمندا                . روشن گردانيده ايم  

                                                                                                                                                                                           
سبحانك هل كنت اال «: در پاسخشان ميگويد ) . آسمان باال برو ، يا كتابي نوشته از آسمان فرود آور ، يا آسمان را بسر ما بريز ، يا خدا و فرشتگان را بجلو ما بياور 

در جاي ديگري )). نشاني آيه ازويراينده (٩٣ تا ٩٠ آيه» ١٧«سوره اسري ـ بني اسرائيل )  (آيا من جز يكتن آدمي ام كه خدا بسوي شما فرستاده ( » بشرا رسوال
در جاي ديگري ) . از اينرو نتوانستني نميفرستيم كه در گذشتگان فرستاديم و دروغش دانستند (» و ما منعنا ان نرسل بااليات اال ان كذب بها اال ولون«: ميگويد 
به او داده نميشود بگو نشانه ها در نزد » نتوانستني«گفتند پس چرا نشاني : » عنداهللا و انما انا نذير مبينو قالوا لوال انزل عليه آيات من ربه قل انما االيات «: ميگويد 

 ))نشاني آيه از ويراينده( مكي ٥٠آيه » ٢٩«سوره عنكبوت )  ( خداست و من جز يك ترساننده نميباشم 
 .ده شده از كافي و علل الشرايع آور!!     اين حديثها در كتابهاي ارجدار- ١
 )ويراينده(تصميم                                          =  گزير - ٢
 )ويراينده(   بدا اهللا في امر اسماعيل                             - ٣
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٢٥  

ما روشن گردانيده ايم كه برانگيختگي با دانشها ناسازگار           به برانگيختگان؛ به خدا نيز باوري نميدارند            
 . نيست بلكه خود رازي از رازهاي سپهر است

همچنان خوانندگان ميدانند كه ما براي بنيادگزار اسالم چه جايگاهي باز كرده، به آن پاكمرد چه پاسي                           
 . ميگزاريم

ي اينكه در پي او يكدسته اماماني بوده اند و اينان نيز نيروهاي خدايي داشته برگزيدگان خدا ميبوده اند،                          ول
 .بيكبار  بي دليلست  و در خور پذيرفتن نمي باشد

بلكه . اينكه ما بنيادگزار اسالم را به برانگيختگي ستوده به رخ جهانيان ميكشيم زورگويي نيست             
به هنگاميكه جهانيان گمراه ميبوده اند، آن پاكمرد برخاسته و با بت                : دليلها برايش مي آوريم    

پرستي و ديگر نادانيها به نبرد پرداخته، خردها را به تكان آورده، يك شاهراهي براي زندگي باز                  
 . در سايه اين كارهاست كه ما او را برانگيخته خدا دانسته به روي جهانيانش ميكشيم. كرده

مگر پيغمبر كار خود را     ! پس از پيغمبر چه نيازي به آنان ميبوده؟        :  بايد پرسيد  ـ نخستن،  اما درباره آن اماما   
 كارهايي كه از آنان سرزده كدامست كه ما آنها را به روي               ـ دوم!. ناانجام گزارده بوده كه اينان به انجام رسانند؟        

كدام برگزيدگي يا   ! .. ا پديد آورده اند؟   كدام تكاني ر  !... كدام گمراهي را از پيش برداشته اند؟       !... جهان كشيم؟ 
 !...برتري را از خود نشان داده اند؟

ولي آن دانش در مالك و ابوحنيفه       . دانشي داشته اند  » فقه«آري محمد بن علي و جعفربن محمد، پدر و پسر در            
 . و شافعي و احمد بن حنبل نيز بوده است

همه كاره دستگاه خدايند و در        » چهارده معصوم «. رندشيعيان آن امامان را گرداننده جهان ميشما         : پنجم  
 . گردانيدن جهان ياوران  او ميباشند

از خود آن امامان سخناني در اين زمينه، در كتابها آورده شده كه اگرچه نتوان دانست كدامها گفته ايشانست و                    
هرچه هست باور انبوه شيعيان به      . هكدامها را ديگران افزوده اند ولي رويهمرفته پيداست كه سرچشمه از خودشان بود            

امامان بمانند كه خويشاوندان آنان را ـ از          . همينست و در سختيها به آنان رو مي آورند و گشايش كار ميخواهند                
و ديگران ـ دست اندركارهاي جهان و         » سكينه«و  » ام كلثوم «و  » زينب«و  » جناب علي اكبر  «و  » حضرت عباس «

 .تواند داد» مراد«كه در انديشه شيعيان هر گنبدي گره از كار تواند گشاد و هر سقاخانه اي بل. ياوران خدا  مي پندارند

روند و در بر آنها ايستند و گشايش         . اين همه گنبدها كه از بزرگ و كوچك برپاست  جز براي اينكار نيست               
 .آنها طلبندكار خواهند، آهن پاره ها را با دست گيرند و تكان دهند و نيازمنديهاي خود را از 

اگر نجات  «. »دست به دامن امام حسين بزن       «. »توسل به ائمه كن    «: اين سخنان در همه جا بر سر زبانهاست          
 .»ميخواهي در اين در است

اكنون در تهران بيش از چند هزار گداست و اينان كوچه ها را ميگردند و در جلو درها ميايستند و پياپي به زبان                    
امام «،  »امام بيمار به بستر بيماري نيندازدت      «،  »امام حسين ذليلت نكند   «،  »دت دوا كند  حضرت عباس در  «: مي آورند 

 .، و مردم به پاس همين گفته ها نان و پول به ايشان ميدهند»غريب قرضهايت ادا كند
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: دپارسال در تهران مرد پاشكسته لنگي شال سبز برسر بسته گدايي ميكرد و همه دعاهايش از امامزاده داود ميبو                   
در چند فرسنگي تهران در يك ديه ناپاكيزه اي گنبدي          . »...امامزاده داود مرادت دهد، امامزاده داود قرضت ادا كند        «

. خواهند» مرادها«بنام امامزاده داود هست كه همه ساله تابستان تهرانيان رو به آنجا آورند و گوسفندها كشند و                          
ه ميشد، يك مرد فريبكاري نوشته اي چاپ كرده و پراكنده بود كه         بتازگي كه در تهران نماينده براي مجلس برگزيد       

 . چون به نمايندگي برگزيده شود از ماهانه هاي خود راه امامزاده داود را شوسه خواهد گردانيد

چه گمراهي باالتر از اين كه مردگان هيچكاره         !... آيا مردمي با اين باورها گمراه نيستند؟       : اكنون ميبايد پرسيد  
شما خدا را چه دانسته ايد كه       !. چه دليلي هست كه امامانتان ياوران خدايند؟      : ميبايد پرسيد !... كار خدا شناسند؟  را هم 

 !...نيازمند ياورش ميشماريد؟

. آفريده بود » نور«آري آنان امام ميبودند، خدا ايشان را از          : اكنون اگر از ماليان بپرسيم، نخست خواهند گفت        
اين شيوه  . »اينها عقيده عوام است    «: دليل خواهيم و درمانند، اين بار چنين خواهند گفت           سپس كه ايراد گيريم و       

 پردازند و چون درماندند بيكبار بازگشته       ١ايشانست كه نخست درباره گمراهيهاي خود به گفتگو درآيند و به ُچِخش           
 . اندازند» عوام«گناه را  به گردن 

  ٢.در اين باره هست» حديثها«بلكه چنانكه گفتيم .  سرچشمه گرفتهولي ما ميدانيم كه اين باورها از كتابها

همين امروز  . ماليانند و اين باورهاي بيدينانه را آنان ياد داده اند و اكنون هم ميدهند                » عوام«بهرحال رهنماي   
ز ائمه  شفاي خود را ا    !. طبيب چيست؟ «:  خواهد گفت  ٣اگر كسي بيمار باشد و نزد ماليي نام پزشك برد، درزمان             

 .»!طاهرين بخواه

سران . برگزيده پنداشتن شيعيان و از آب و ِگل واالتري نشاندادن ايشان، خود ايراد جداگانه ايست                   : ششم  
 كسيكه شيعي   ٤.شيعه كه خود را از گوهر واالتري پنداشته اند، شيعيان را از بازمانده آن آب و گل وانموده اند                          

آنست كه گوهر پاكي ميدارد و آنكه  نمي پذيرد از آنست كه گوهرش ناپاك       را ميپذيرد از    » واليت علي «ميگردد و   
 . شيعيان گروه برگزيده اي هستند و در  آن جهان يكسره به بهشت خواهند رفت. ميباشد

ما در كتابهاشان مي بينيم كه       . اين سخنان چندان نابجا بوده كه برخي از خود شيعيان زبان به ايراد گشاده اند                 
شما ميگوييد شيعيان   «:  كه خود يكي از شيعيان ميبوده به بنيادگزار شيعيگري خرده گرفته و چنين گفته               صفوان جمال 

و او به   » ما در بهشت خواهند بود در حاليكه ميان شيعيان گروههايي هستند كه گناهكارند و به هر بدي ميپردازند                      
گر آنكه به بيماري افتد و يا گرفتار زن بد رفتار           شيعي از جهان نرود م    : سخن معني ديگر داده و چنين پاسخ گفته كه        

                                                           
 )ويراينده(مجادله           ) = بر وزن جهش(  چخش - ١
سالم فذكرت اختالف الشيعه فقال ان اهللا لم يزل فردا منفردا في الوحدانيه ثم خلق محمدا و عليا و ابي جعفر الثاني عليه ال.   من محمد بن سنان قال كنت عند- ٢

فاطمه عليهم السالم فمكثوا الف دهر ثم خلق األشياء و اشهدهم خلقها و اجري عليها طاعتهم و جعل فيهم ماشاء و فوض اليهم امر االشياء في الحكم والتصرف و 
 ...نهي في الخلق النهم الوالت فلهم االمرو الواليه و الهدايه فهم ابوابه و حجابه و نوابه االرشاد و االمر و ال

 )ويراينده(فوراً                                       =    درزمان - ٣
 .   ان شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا - ٤
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 گردد و اينها كفاره گناهان او باشد و اگر اينها نبود جان كندنش دشوار باشد تا از جهان بيگناه                       ١و همسايه ْدژكردار  
پس ستمهايي كه به مردم ميكنند و پولهاي ايشان ميخورند چه خواهد               «: صفوان دوباره خرده گرفته و گفته      . »رود
پذيرفته او را از وامداري بيرون      » خمس«چون حساب مردم روز رستاخيز با ماست اينها را نيز از             «: پاسخ داده » !.بود؟

   ٢».خواهيم آورد

روز رستاخيز كه به كارنامه هاي مردم يكايك         : در برخي كتابها اين را به زمينه ديگري انداخته چنين گفته اند            
 سنيانست به شيعيان داده اينان را به        ٣يانست به گردن سنيان گزارده و آنچه كرفه       رسيدگي خواهند كرد آنچه گناه شيع     

 . بهشت و آنان را به دوزخ خواهند فرستاد

اين گفته ها از يكسو مردم را فريفتن و آنان را از راه بردن، و از يكسو با خدا گستاخي نمودن و دستگاه او را                            
ستمگرين مردم كسيست كه به      «: به گفته قرآن  . ا گناه بسيار بزرگيست   آبدارخانه خود پنداشتن ميبوده كه راستي ر       

 ٤.»خدا دروغ بندد

اينكه خدا گروهي . اينكه خدا گروهي را از آب و گل واالتري آفريده از هر راه كه بسنجيد دروغ آشكاريست     
اين گفته ها ريشه    . ترا ويژه خود گردانيده از بديهاي آنان چشم پوشد و پاداشهاي گزاف دهد سخن سراپا زيانيس                  

 . اسالم را برانداختن و رنجهاي پاكمرد عرب را بيهوده گردانيدن بوده است

آن بارگاهها كه در مشهد و قم و عبدالعظيم و بغداد و سامره و كربال و نجف و ديگر شهرهاست و                          : هفتم  
 .شيعيان به زيارت روند خود جداگانه داستانيست

                                                        
                                                    زن ايراني به زيارت كربال ميرود 

                                                           
بد عادت  ـ  دژ همان دش است كه در واژه هاي دشوار = بد رفتار  ؛   دژخوي =  ـ  دژ كردار »تيبدي همراه با درش«پيشونديست به معني ) =  بر وزن  لژ(  ْدژ - ١

 )ويراينده.                                                                         (دشمن و دشنام هنوز بازمانده
 فقلت جعلت فداك سمعتك تقول شيعتنا في الجنه و في الشيعه اقوام يذنبون و يرتكبون الفواحش   روي صفوان الجمال انه قال دخلت علي الصادق عليه السالم- ٢

و يشربون الخمر و يتمتعون في دنيا هم فقال نعم ان الرجل من شيعتنا ال يخرج من الدنيا حتي يبتلي بسقم او بمرض او بدين او بجار يؤذيه او بزوجه سوء فان عوفي 
عليه النزع حتي يخرج من الدنيا و الذئب عليه فقلت البد من رد المظالم فقال عليه السالم ان اهللا عز و جل جعل حساب خلقه يوم القيمه الي من ذلك واال شدد اهللا 

 .  لنار محمد و علي فكل ماكان من شيعتنا جعلنا من الخمس في اموالهم و كل ماكان بينهم و بين خالقهم استوينا هم حتي اليدخل احد من شيعتنا في ا
 )ويراينده(كار ثواب  كردن            = ثواب           كرفه كاري ) = بر وزن برف(  كرف - ٣
 ) )نشاني آيه از ويراينده(  مكي     ٢١آيه ) ٦(سوره انعام   (   و من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا     - ٤
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از صدها فرسنگ راه به زيارت  مي آيند، با گردنهاي كج و                :  اگر ديده ايد هريكي بتخانه باشكوهي ميباشد       
أ أدخل يا اهللا، أ أدخل يا رسول        «:  پيش افتاده بانگ برميدارد    چشمهاي نمناك در برابر در مي ايستند، سيدي يا ماليي         

 آيا  ١.سپس به درون ميروند، گرد صندوق آهنين يا سيمين ميگردند، آنها را ميبوسند، سر پايين آورده مي نيايند                 » ...اهللا
 !. اين بت پرستي نيست؟

هر چيزي كه   .  كرد كه راستي همينست    چه بايد . اين به آنان بر ميخورد كه ما اين بارگاهها را بت ميخوانيم             
 . جز خدا بپرستند و دست اندر كارهاي جهانش دانند،  بت  باشد

گفتگو ميانه خداپرستي و بت پرستي بر سر آنست كه آيا جز خدا كسي را در اين جهان                       
يا بهتر  (آنگاه خداپرستي   . هست: بت پرستي ميگويد  . نيست: خداپرستي ميگويد !. دستي هست؟ 

خدا اين جهان را از روي آييني ميگرداند و هر كاري در اين جهان راهي                : ميگويد) ندي: گويم
 كسي كه بيمار است بايد پي درمان باشد، كسي اگر بي چيز است بايد                 :ميدارد كه جز از آن راه نتواند بود       

ي كوشد، همچنين   بكاري يا پيشه اي پردازد و چيزدار گردد، كسي اگر خشنودي خدا را ميخواهد بايد به نيكوكار                   
گفتگو بر سر اينهاست نه بر سر آنكه تنديسه هاي چوبين و آهنين پرستند يا گنبدهاي سيمين و                        . در ديگر كارها  

اگر مردمان يك كس زنده اي را دست اندر كارهاي خدا شمارند و از او بهبود بيمار يا گشايش كار يا مانند                        . زرين
 .  زنده ميباشدآن خواهند نيز بت خواهد بود اگر چه آدمي

هركس به زيارت رود همه گناهانش       : از پيشوايانشان ميدارند  » حديثها«شگفت آنكه درباره اين زيارت رفتن        
آمرزيده شود، بهشت به او بايا گردد، به هر گامي كاخي از زر و سيم و بلور برايش سازند، صد حوري بنامش                              

 .  گزافه اي باز نايستاده انداز بس سرگرم سياست بوده اند از گفتن هيچ...  نويسند

آخر پاداش در   !... رفتن بديدن بارگاهي چيست و چسودي دارد كه خدا اين پادشها را دهد؟                : يكي نپرسيده 
گفتن چنين دروغهايي بنام    !. برابر يك كار سودمند تواند بود،  به يك كار بيهوده اي پاداش از خدا چه سزاست؟                    

هركه حسين را در كربال زيارت كند خدا را در عرش زيارت                «: آيا گفتن . !..خدا، آيا نشان خدا نشناسي نيست؟       
 !. با خدا گستاخي و بيفرهنگي نيست؟٢»كرده

فالن كور را بينا     : نيز چشم دارند و داستانها پديد آورند          ) معجزه(شگفتر اينكه از آن بارگاهها نتوانستني           
 . ت، بهمان بدخواه را سنگ گردانيدگردانيد، بهمان بيمار را تندرست ساخت، فالن دشمن را كش

 شاهي كه بضربت دو انگشت                                    از معجزه ابن قيس را كشت

بنيادگزار اسالم با آن جايگاه وااليي كه ميداشت و با آن كار خدايي كه پيش ميبرد،  چون جهودان و ترسايان                      
ولي نوادگان  . قرآن پر از اينگونه پاسخهاست     . من نتوانم :  ميگفت فشار آورده نتوانستني ميخواستند در پاسخشان      

 !.افسوس از اين ناداني. هيچكاره او در زندگي نتوانستني ميكرده اند بجاي خود، كه پس از مرگشان نيز ميكنند

                                                           
 )ويراينده(عبادت                              =  نيايش عبادت كردن ، نيايش كردن                 =   نياييدن - ١
 .   من زار الحسين في كربال كان كمن زار اهللا في عرشه- ٢



 ....................................................................................................................................................احمد كسروي     /  كنندداوري بخوانند و 

 

٢٩  

 هيچ  اگر تاريخ را نگريم تاكنون بارها در پيرامون آن گنبدها كشتار رخ داده و هزاران كسان كشته شده اند و                     
كه عبدالمؤمن  ) قمري؛ويراينده (٩٨٨در زمان شاه عباس در سال        ). و نبايستي ديده شود   (كاري از آنها ديده نشده       

پناه » آستانه مقدسه «خان اُزبك با جنگ و خونريزي به مشهد دست يافت، انبوه مردم از ماليان و سيدها و ديگران به                     
 به درون درآمدند و دست به كشتار        ١ولي ازبكان با شمشيرهاي آخته    . برده چنين ميدانستند كه از كشتار خواهند رهيد       
از صحيح  القولي استماع رفت كه مير محمد          «: در عالم آرا مينويسد   . گشادند و به كسي دريغ نگفته زنده نگزاردند        

هميشه حسين مشهور به مير باالي سر كه از سادات مشهد مقدس و در صالح و تقوي و عبادت درجه عالي داشت و                        
در باالي سر ضريح مبارك به نماز و طاعت و تالوت قيام نموده كمتر از آن مقام شريف حركت كردي، در آنروز                        

يكي از ازبكان از خدا بي خبر دست در كمر او            . هولناك به دستور معتاد در باالي سر نشسته به تالوت مشغول بود             
اضطراب دست بر پنجره ضريح مبارك زده محكم گرفت،         مير بيچاره از هول جان و كشاكش و         . زده بيرون ميكشيد  

 . »ازبك ديگري شمشيري انداخته قطع يد او نمود و دستش در محجر مانده او را كشيدند و پاره پاره كردند

كه جنبش مشروطه در ميان     ) قمري؛ويراينده (١٣٢٤در سال     : در همان مشهد از اينگونه داستانها بسيار رخ داده        
گروهي از طلبه ها و ديگران از كمي نان به شورش برخاستند و در صحن گرد آمدند و حاجي محمد            ميبود در مشهد    

ميداشت، تفنگچي بسر آنان فرستاد و چهل تن در همان صحن             » كونترات«حسن نامي كه نان و گوشت شهر را در           
 .كشته شده از ميان رفتند

ي در صحن بستي نشسته، بازگشتن محمد علي         كه سيد محمد يزدي با گروه      ) قمري؛ويراينده(١٣٣٠ در سال   
 به درون رفته كساني را      ٢ميرزا را ميخواستند، روسيان براي پراكندن ايشان توپ و شصت تير به آنجا بستند و سالداتها               

 .جاهاي گلوله توپ در گنبد تا چند سال نمايان ميبود. كشتند و سيد محمد را گرفته بيرون كشيدند

ان رضا شاه است كه گروه انبوهي در آنجا گرد آمده از دستور دولت درباره شاپو و                   آخرين داستان كشتار زم   
 .رو باز كردن زنان سر پيچيدند و چون دولت سپاه فرستاد، چنانكه ميگويند چند هزار تن كشته شده از ميان رفتند

 : نددر كربال بارها كشتار و تاراج سختي رو داده و بارها آن صندوقها را شكسته و كنده ا

موال علي پسر سيد محمد مشعشع به آنجا دست يافت و تاراج و كشتار سختي                  ) قمري؛ويراينده (٨٥٨در سال   
 . كرد و كسان بسياري را  بند كرده  با خود برد

چون وهابيان به آهنگ تاراج و كشتار به عراق تاخته بودند، در روز عاشورا به                ) قمري؛ويراينده(١٢١٦در سال   
ر شهر و در پيرامون بارگاهها به كشتار پرداختند و به خانه ها درآمده، دست به زنان و دختران                          آن شهر ريخته د    

 و بچگان شير خوار را سر بريدند و صندوقها را شكستند و گورها را كندند و در چند ساعت نزديك به                            ٣يازيدند
 . ده، فيروزانه  بازگشتندهفت هزار تن را از مجتهدان و سادات و ديگران كشته، بارگاهها را تاراج كر

                                                           
 )         ويراينده)            (شمشير(از غالف كشيدن = كشيده     آختن ؛ آهيختن =  آخته ؛ آهيخته - ١
 ) ويراينده                                                          (سرباز  به زبان روسي              =   سالدات - ٢
 )ويراينده(دست دراز كردن ، تمسك جستن                                             =   دست يازيدن - ٣
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نجيب پاشا والي بغداد لشگر بسر آن شهر آورد كه با توپ و تفنگ                ) قمري؛ويراينده (١٢٦٠بار ديگر در سال     
در بقعه  «: در ناسخ التواريخ مينويسد   . آنجا را بگشادند و سه ساعت بكشتار پرداخته، نه هزار تن را به خاك انداختند               

ها از خون ناس براندند و در اين دو بقعه مباركه اسب و شتر بستند و هر مال و                        سيد الشهداء و حضرت عباس نهر      
در كتابي  . »خزانه كه در آن بلد يافتند  به غارت برگرفته  و الواحي كه در روضه مطهره بود خرد و در هم شكستند                         

 . ون آمداز سردابي كه در زير رواق عباس عليه السالم است  بيش از سيصد تن كشته بير: مينويسد

موال علي پسر سيد محمد مشعشع دست به آنجا يافت و بارگاه را             ) قمري؛ويراينده (٨٥٨در نجف در همان سال      
 . ويران گردانيد و سپاهيانش چوب صندوق را در پختن خوراك بكار بردند

!... پس چرا در اين  خونريزي ها  معجزه اي از  آن گنبدها  ديده نشده؟                    :يكي نمي پرسد  
يشرمي نيست كه با اين داستانهاي تاريخي شما هر زمان دروغ ديگري درباره معجزه ساخته                 آيا ب 

 !...بيرون ريزيد؟
ولي چون اين شهر باروي      . شگفتست كه وهابيان در آن تاخت خود به عراق، نخست آهنگ نجف كردند                 
. آن كشتار و تاراج پرداختند     استوار ميداشت، دست يافتن نتوانستند و آنجا را گزارده آهنگ كربال كردند و به                     

در خواب امير المؤمنين را     » يكي از صلحا  «. ساختند» معجزه اي «شيعيان از همان داستان نجف عنواني بدست آورده          
 .»!پس آن توپها را از شهر كه باز ميگردانيد؟«: پاسخ داد. ديد كه كفهاي دستش سياه شده و چگونگي را پرسيد

اي آنكه ببينند كه نجف چون بارو ميداشت از آسيب دور ماند، و كربال چون                   بج .ببينيد اندازه ناداني را   
از همينجا پي به آميغها برده بدانند كه در اين جهان هر كاري جز از                نميداشت آن آسيب را يافت، و        

راهش نتواند بود و از آن گورها و گنبدها هوده اي نتواند برخاست، بدانسان كوردروني                       
 . آن رسوايي ساخته بيرون داده اندنشانداده دروغي به 

اكنون سخن در آنست كه اگر درباره همين زيارت با ماليان و ديگران به گفتگو پردازيم، نخست ايستادگي                      
ما امامان  «: خواهند نمود و به پاسخ خواهند برخاست و سپس كه درماندند يك سنگر پس نشسته چنين خواهند گفت                 

 »)...ميانجي ميگردانيم ( خدا ارجمندند و ما به آنان توسل ميكنيم آنان در نزد. را خدا  نمي دانيم

بت پرستان قريش نيز، در برابر بنيادگزار اسالم همين بهانه را آورده                 . بت پرستي جز همين نيست      : ميگويم
:  ميبايد گفت . ٢»داينها ميانجي هاي ماين   «:  يا ميگفتند . ١»ما به اينها بندگي ميكنيم كه به خدا نزديكتر شويم          «:  ميگفتند

 .»بت پرستان همگي يك گروهند و بهانه هاشان هميشه يكيست«
باالخره آنها بزرگان مايند، مگر شما بسر       «: چون اينرا هم شنيدند باز يك سنگر پس نشسته چنين خواهند گفت            

 .بدينسان در يك نشست چند رنگي به كيش خود خواهند داد»  !خاك بزرگانتان نميرويد؟

ولي اين در كجاي جهانست كه براي بزرگي،        . بنيادگزاران كيشتان بوده اند   . ري آنها بزرگان شمايند   آ: ميگويم
 !...گنبدهاي زرين و سيمين افرازند و آن دستگاه را چينند و از صدها فرسنگ بديدنش رفته به آن كارها پردازند؟

                                                           
 ) )ي آيه از ويرايندهنشان( مكي ٣آيه ) ٣٩(سوره الزمر (   ما نعبدهم اال ليقر بونا الي اهللا زلفي            - ١
 ) )نشاني آيه از ويراينده(  مكي ١٨آيه ) ١٠(سوره يونس (    هوالء شفعائنا عند اهللا                          - ٢
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نميدانيم كه چه ستايشهاي گزافه آميز از         آنگاه مگر ما از كتابهاي شما و از زيارتنامه هاتان آگاه نيستيم و                    
 !.نميدانيم كه آن مردگان را ياوران خدا و گرداننده جهان ميشناسيد؟!... مردگان هيچكاره ميكنيد؟

. يك داستان بايستي رخ ندهد    . داستان گريه و زاري به كشتگان كربال ، ايراد بزرگ ديگري ميباشد             : هشتم  
يك داستاني را عنوان كردن و بزمهاي سوگواري برپا             !... ود تواند بود؟   پس از آنكه رخ داده، از گريستن چس           

 !...گردانيدن، گريستن و گريانيدن با خرد  چه  ميسازد؟

!... چرا؟: بايستي پرسيد » هركه بگريد و بگرياند و خود را گريان وانمايد بهشت ُبرو بايا گردد              «: اينكه گفته اند  
آنگاه شما اين سخن را از كجا            !... آنها چنين پاداش بزرگي دهد؟       گريستن يا گريانيدن چيست كه خدا به              

اي بيخردان مگر خدا اسكندر ماكدوني است كه يك هفستيوني را             !... شما را به خدا چه راهي بوده؟       !... ميگوييد؟
 !. دوست دارد و چون او ْمرد، مردم را چند ماه  به سوگواري وا دارد؟

ليكن مردانگي بسيار ستوده اي از       .  و نتوانست و كاري از پيش نبرد        حسين بن علي به طلب خالفت برخاست       
خود نشان داد، و آن اينكه زبوني ننموده كشته شدن خود و فرزندان و يارانش را، از گردن گزاردن به يزيد و ابن                            

 . زياد بهتر دانسته، مردانه پافشاري كرد و خود و پيروانش كشته گرديدند

به آن  !... هزار و سيصد سال گريستن چه معني دارد؟          . ولي هرچه بوده بوده    . بودهاين كار او بسيار ستوده        
 !...نمايشهاي بسيار بيخردانه محرم و صفر چه توان گفت؟

 
 كشته قاسم و حجله دامادي او

 
و اينها ريشه دين را كندن . اين داستانهاي زيارت و گريه با آن حديثهاشان از راه ديگري نيز در خور ايراد است               

در جاييكه با يك زيارت همه گناهان آمرزيده شود و با يك گريه بهشت بايا گردد، كسي چرا                  . آنرا از ميان بردنست   
!... چرا بهمان ستمگر خونها نريزد؟    !... چرا فالن حاجي آزمند انبارداري نكند؟     !... از خوشيهاي سزا و ناسزا باز ايستد؟      

سران شيعه در آن كوششهاي سياسي      !... ا مردان دنبال زنان بيگانه نيفتند؟     چر!... چرا آزمندان به پول اندوزي نكوشند؟     
ولي ما آيا ميتوانيم چشم از كارهاي سرا پا          . خود پرواي هيچي نكرده هرچه خواسته گفته و هرچه خواسته كرده اند            

 !... زيان ايشان پوشيم؟
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جهان بس نكرده از آن جهان ميدان        به اين   . درباره آن جهان سخنان بسياري در كتابهاي شيعي هست          : نهم  
 ١روز رستاخيز خدا به داوري نشسته پيغمبران از اينسو و آنسو رده               : ديگري براي گزافه بافيهاي خود باز كرده اند         

را كه پرچمش از مشرق تا مغرب و بلنديش هزار ساله راهست بدست خواهد                    » لواء الحمد «علي  . خواهند بست 
گناههاي اينان را به سنيان داده ثوابهاي ايشان را به          . ر در آمده ميانجيگري خواهند كرد     گرفت، امامان به شيعيان هوادا    

در دست علي بوده  و او » حوض كوثر«. آنان را به دوزخ و اينان را به بهشت روانه خواهند گردانيد        . اينان خواهند داد  
 . ه و آبي نخواهند يافتدر آن گرماي سوزان دلهاي سنيان كباب شد. آب جز به شيعيان نخواهد داد

سخن ما در اينجا    . از اين گزافه هاي سياسي چندان بافته اند كه اگر گرد آورده شود كتابي بزرگ باشد                    
 حسين بن علي كشته نشده مگر براي آنكه          .اين يك پايه اي از كيش شيعيست      . درباره  ميانجيگري است   

 پيماني ميانه او با خدا بسته شده كه         ٢»اَلَست«روز  . را بيامرزاند روز رستاخيز به شيعيان هوادار درآيد و گناههاي ايشان          
. او را درباره شيعه بپذيرد    » شفاعت« و فرزندان درگذرد و خدا نيز روز رستاخيز          ٣حسين در راه خدا از جان و داراك       

فرزندان آدم  گناهان  » كفاره«آن پنداري را كه مسيحيان درباره مسيح و كشته شدنش ميدارند و كشته شدن او را                      
 .ميشناسند  شيعيان همان پندار را درباره حسين و كشته شدنش ميدارند، و بيگمان از مسيحيان گرفته اند

 
 عروس قاسم 

اينان خدا را همچون يكي از پادشاهان خودكامه تاريخ پنداشته اند،           . بهرحال اين يكي از ايرادهاي آن كيشست      
اين «: اين سخن بارها از ماليان شنيده شده      .  ياوراني آماده گردانيده اند    ٤هبسيجيد» گرامي داشتگاني «و اينست برايش    

از همينجا به اندازه ناداني و خداناشناسي اين گروه         . »!...پادشاهان كه وزيراني دارند خدا نبايد داشته باشد؟       
 . پي توان برد

نجيگري جز در   ميا: بگويد!... اي بيخردان خدا كجا و پادشاهان خودكامه كجا؟       : يكي بگويد 
يك پادشاهي كه به جان و داراك مردم چيره ميبوده و چه             . برابر ناداني يا خشمراني نتواند بود     

                                                           
 )ويراينده(يكصف                                                    = صف                يكرده =   رده - ١
 )ويراينده(، در برابر ابد                             ! ل ، زمانيكه ابتدا نداردروز از=   روز الست - ٢
 )ويراينده(مال ، آنچه دارند                                                                      =     داراك - ٣
 )ويراينده(تدارك               = ن ، تهيه كردن              بسيج تدارك ديد= مهيا ، تدارك ديده شده          بسيجيدن =   بسيجيده - ٤
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بسا كه با يك خشم، آتش به هستي مردي ميزده، و چه بسا كه بيگناهي را گناهكار شناخته و فرمان                     
دهايي به پاي   كشتنش ميداده، در دستگاه چنين پادشاهي كساني ميبايسته كه در چنان پيشام                
ميانجيگري در  . پادشاه افتند و با چاپلوسيها خشم او را فرو نشانده گرفتار بيگناه را رها گردانند                  

من از  !... در دستگاه سراپا دادگري و راستي چه نياز به ميانجي باشد؟           . چنين دستگاهي ميسزيده  
 !...  بود؟شما ميپرسم آيا در دادگاه و ديگر اداره هاي قانوني ميانجيگري تواند

ناميده اند پايه ديگري از كيش       » تبري«نفرين و دشنام درباره ياران پيغمبر كه آنرا           : دهم  
 بي هيچ شُوندي با مردگان دشمني نمودن و دروغها             .و اين خود زشتكاري ننگ آوري ميباشد        شيعيست

 . بستن و به دشنام و نفرين برخاستن جز نشان تيره دروني گروهي نتواند بود

ولي از زمان اين امام رويه رسمي       . كه گفتيم اين كار ناستوده از پيش از زمان جعفر بن محمد آغازيده بوده             چنان
 هواداري  ١مرا شگفت افتاده كه زيد بن علي در برابر رافضيان از صديق و فاروق                . به خود گرفته و به سختي افزوده       

 بدينسان نفت به آتش رافضيان ريزد و آنان را در رفتار              كند و آن پاسخ پاكدالنه و مردانه را دهد، و برادر زاده او               
 . زشتشان هرچه گستاختر گرداند

خواجه نصير، آن مرد بيدين شكم        . كتابهاي شيعي پر از جمله هاي نفرين و دشنام است            
بسياري از  . ساخته» لعنت نامه اي  «پرست كه گاهي باطني ميبوده و گاهي شيعي ميگرديده،              

 . نوشته اند»  شيخيندر كفر«ماليان كتاب 
به گمان شيعه اگر عمر و ابوبكر علي را از خالفت باز نداشتندي و خالفت در خاندان او مانده جعفر بن محمد                        

برخي . اينست همه گناهان به گردن آن دو تن ميباشد        . و ديگران بهره از آن يافتندي، در جهان هيچ بدي رخ ندادي            
 .  اند كه همه گناهان پيش از آن زمان نيز به گردن آنانستاز اين اندازه هم گذشته چنين پنداشته

روز رستاخيز كه قابيل را درباره كشتن برادرش هابيل به بازپرس خواهند كشيد، او دليلها خواهد آورد كه                         
 . گناه آن نيز  به گردن اينان خواهد بود. شُوند آن برادركشي نيز عمر و ابوبكر بوده اند

بي شوند نبوده كه مسلمانان     . يان نوشته و گفته و در دلهاي مردم عامي جا داده اند           اينها سخنانيست كه مال   
بي شوند نبوده كه امامان به پيروان        . را بيرون از اسالم شمارده خونش را ميريخته اند         » رافضي«

  .ميداده اند» تقيه«خود دستور 
اين شاه كه دلش پر از كينه       . يران ميبود چنانكه گفتيم يكي از كارهاي شاه اسماعيل رواج دادن شيعيگري در ا            

پيدا شدند كه   » تبرايي«از زمان ايشان درويشاني بنام      . سنيان ميبود، شيوه زشت دشنام و نفرين را نيز به رواج گزاشت            
؛ گام  ٢به جلو اسب فالن وزير و بهمان امير افتادندي و نامهاي سران اسالم را يكايك برده، نفرين و دشنام گويان                         

ولي شيعيگري تا آن زمان در      . اسماعيل ميرزا نواده آن شاه، زشتي اين كار را دريافته خواست جلو گيرد             . نديبرداشت
 در دلهاي تيره ماليان و درويشان و پيروانشان جا براي خود باز كرده بود و                   »تبري«ايران ريشه دوانيده و داستان       

 .كوششهاي اسماعيل ميرزا  هوده اي نداد
                                                           

 )ويراينده(لقب عمر دومين خليفه           »فاروق«لقب ابوبكر اولين خليفه ـ  » صديق   «- ١
 )ويراينده(در حال گفتن نفرين و دشنام                                =   نفرين و دشنام گويان - ٢
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آن شاه غيرتمند آسودگي    . رشاه يكرشته كوششهاي بهتر و بزرگتري رفت       سپس در زمان ناد   
ايران را، بي برانداختن آن زشتكاري، نشدني ميشمرد و از اينرو از يكسو با عثمانيان به گفتگو                      
پرداخته پيشنهادها ميكرد و از يكسو در ايران به برانداختن آن زشتكاري ميكوشيد و بارها از                      

ولي اين كوششها نيز نا انجام ماند و آن شاه غيرتمند             . ستها برپا ميگردانيد  ماليان سني و شيعي نش    
 . كشته شده آرزوهاي خود را به گور برد

تا پيش از زمان . در زمان زنديان و قاجاريان ماليان ميدان بازي ميداشتند و اين زشتكاري همچنان در ميان ميبود   
و طلبه ها پيش افتاده به يكرشته بازيچه هاي ْدژخويانه پستي                 مشروطه همه ساله در ربيع االول مالها و سيدها                

در كوچه ها و    » لعنتچي«درويشان تبرايي كه گفتيم بازماندگانشان در تبريز و ديگر شهرها ميبودند و بنام              . برخاستندي
روطه بود اين يكي از نيكيهاي جنبش مش. بازارها گرديده زبان بكار انداختندي و از اين و از آن پول گرفتندي        

  .كه آن زشتكاريها را از شهرهاي ايران برانداخت
چنانكه گفتيم همين زشتكاري مايه ريخته شدن مليونها خون گرديده، شُوند برافتادن هزارها              
خاندان شده، به شومي آن صد هزاران دختران و زنان ايران به دست ازبكان و تركمانان و                       

شته و  يا  در  بازارهاي  بخارا  و  خيوه  و  استانبول  و                        عثمانيان افتاده  كه  به كنيزي  نگه  دا            
در زمان نادرشاه چند هزار تن از اين زنان در گرفتاري ميبودند و              . صوفيا  و  بلگراد فروخته اند      

 . آن شاه بيش از همه به آزاد گردانيدن ايشان ميكوشيد
ش امام علي بن ابيطالب با ابوبكر و عمر،            اين هم گفتيم كه داستانهايي كه در كتابهاي شيعي، درباره كشاك             

 !...خدا روي سياست را سياه گرداناد. نوشته اند همه دروغ و همه ساخته است

اين دو تن از برگزيدگان      . ابوبكر را ياران پيغمبر به خالفت برگزيده بودند و پس از او نيز عمر را برگزيدند                   
ولي از اينمرد در پايان كار بديهايي رخ نمود و يكدسته از            .  برگزيدند پس از عمر نيز عثمان را       . ياران پيغمبر بوده اند   

  .اين سزاي او بوده. مسلمانان به او بشوريدند و چنانكه در تاريخها نوشته شده او را كشتند

علي در آنهنگام   . اينكه ياران پيغمبر نخست بار علي را به خالفت برنگزيده اند  شُوندش را در كتابها نوشته اند                   
 و با همه ستودگيهايي كه ميداشت ابوبكر به خالفت شاينده تر ازو ميبود، بويژه با خونهايي كه علي در                      ١جوان ميبود 

بهرحال برنگزيدن او از روي بدخواهي      . راه اسالم ريخته و دشمني خود را در دلهاي بسياري جايگزين گردانيده بود             
 . نبوده و كشاكشي در آن باره رخ نداده است

 رفتن عمر به در خانه علي و گزاردن او دختر پيغمبر را در ميان در و ديوار كه با آن آب و تاب سروده                           داستان
اي بيخردان  : يكي نميپرسد . كرد» سقط«نام بچه اي را     » محسن«دختر پيغمبر   : ميگويند. ميشود، از ريشه دروغ است    

 !...به او گزارد؟» محسن«بچه پسر است تا نام كه دانسته بود آن !... بچه زاييده نشده بنام چه نيازي ميداشت؟

                                                           
 )ويراينده.             ( ساله به رهبري برگزيده نشود٣٣ ساله بوده است و در نظام عشيرتي و قبيله اي جوان ٣٣در زمان مرگ پيغمبر   علي - ١
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 پاسش  ١ما چنانكه ستودگيهاي علي را بديده گرفته        . ابوبكر و عمر مردان ارجداري ميبوده اند        : كوتاه سخن 
. ميداريم و بزرگش ميشماريم،  همچنان بايد ستودگيهاي اين دو تن و ديگران را نيز بديده گيريم و پاسشان داريم                       

 . ي بهترين نمونه از آلودگي آن ميباشداين شيوه شيعيگر

شيعيگري اگر سياستي ميبوده بايستي به آشكار افتد و همه           . يكي ديگر از ايرادهاست   » تقيه«داستان  : يازدهم  
اگر دين و   . اگر هم چندي در آغاز كار به نهان ماندن نياز ميبوده، نبايستي براي هميشه در نهان ماند                . مردم آنرا بدانند  

 .  ميبوده، باز بايستي به آشكار افتد تا مردم آنرا  بدانند و بهره جويندراهنمايي

جاي بسيار افسوس است كه كساني مردم را از يكسو به باورهاي گزاف و بيپا وا دارند و به بدزباني به پيشروان                       
 بسيار افسوس است كه     جاي. اسالم برانگيزند و آنگاه دستور دهند كه كيش خود را نهان داريد و به كسي باز ننماييد                

را يك باياي هميشگي به شيعيان شمارده دستور داده اند كه           » تقيه«شگفتر آنكه سران شيعه     . چنان كنند و چنين باشند    
، و اين ميرساند كه به پيشرفت شيعيگري و اينكه روزي رسد و                 ٢تا پيدايش امام ناپيدا كسي آن را به كنار نگزارد            

 . مشير رواج دهند، اميد  نمي داشته اند و چنان پيشرفتي را  نمي خواسته اندشاهاني برخيزند و آن را با ش

يا نهان داشتن كيش، گذشته از آنكه خود گونه اي از فريبكاري و دروغگوييست هميشه با فريبكاريها و                   » تقيه«
 و من براي آنكه     در اين باره داستانهايي هست كه ياد نكردنش بهتر ميباشد           . دروغگوييهاي ديگري توأم بوده است    

 : زشتي اين رفتار و بديهايي را كه با آن توأم تواند بود برسانم، داستان پايين را  مي آورم

كه كتابيست بارها چاپ يافته، نويسنده آن ميرزا محمد تنكابني در ستايش از استاد خود سيد                    » قصص العلما «
 ٣: در زمان محمد شاه ميبوده چنين مينويسدكه يكي از مجتهدان بزرگ كربال) صاحب ضوابط(ابراهيم قزويني 

پاشاه بغداد پس از     : تفصيل اين مقال اينكه    . و آن جناب حاكم كربال را كه دين تسنن داشت شيعه نمود                 
. محاصره و قتال، شهر كربال را به تصرف درآورد و رشيد بيك نامي را كه مذهب عامه داشت حاكم كربال نمود                         

و مالطفت برآمد و هر وقت كه حاكم بر استاد وارد ميشد، آن جناب به دست                       استاد با حاكم در كمال محبت         
مبارك ِمرُوِحه و بادزن برميداشت و حاكم را باد ميزد و او را مشايعت و استقبال ميكرد تا كار بجايي رسيد و علقه                           

شد و شبها را    محبت و مؤانست از طرفين بنحوي انجاميد كه حاكم اغلب اوقات در خدمت آن بزرگوار مشرف مي                    
چون . پس صحبت آنان در سر مذهب در آمد       . بعد از خوابيدن مردم  مي آمد و تا نصف شب در خدمت استاد ميبود              

حاكم عامي بود، استاد بقدر عقل او در حقيقت مذهب سخن ميراند و هر شب شَطري از فساد مذهب سنيان و                              
پس بر او استدالل كرد كه        . ه مذهب تشيع ديد    حقيقت مذهب شيعيان صحبت ميداشت تا اينكه حاكم را مايل ب              

                                                           
 )ويراينده(در نظر گرفتن                                             =    بديده گرفتن - ١
 خروج قائمنا فليس منا    التقيه ديني و دين آبائي و من تركها قبل - ٢
 )از ويراينده: (  واژه هاي عربي و ناآشنايي را كه در متن اين ستايشنامه آمده است يكجا در پايين آورده ايم- ٣

 كالم آشكار و نيز نوشته قرآن          =نصشاگردان        ـ          = تالمذهجزء ، پاره      ـ        = شطربادبزن دستي ، برگرفته شده از واژه راحت     ـ          =  مروحه
جاسوسان و سخن چينان                               = ساعين                  ـ                  سخن چين ها) = جمع واشي (ْوشاتبسيار طعنه زننده به دشمن         ـ       ) = جمع مطعن ( مطاعن
 بچه شير = ِشبلدشنام دادن ،  لعن و نفرين كردن              ـ                 = سبخوشامدگويي ، سالم و درود گفتن           ـ            = تحيه )  جمع تحيه (تحيات

 با هم روبرو سخن گفتن   = مشافهه
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چنانكه از كلمات جمع كثير از عامه و آيات الهيه و اخبار نبويه بر مي آيد، افضل از جميع صحابه بود و تو به                         »  علي«
عقل خود رجوع كن اگر يكي از تالمذه مرا در مقابل من، در مقام مقابله نگهداري و مرا خانه نشين و دست كوتاه                          

. البته عقالً فعل قبيح است    : حاكم گفت .  آيا عمل حسن و زيبا كرده و يا فعل قبيح و زشت از تو صادر شده                   كني،
پس اصحاب، علي   . آنجناب فرمود كه خالفت ابوبكر در نزد عامه به نَص نيست بلكه به بيعت و اختيار و اجماع است                  

بق در اسالم بود و اقرب به رسول خدا، او را در              را كه افضل و اعلم و ازهد و اتقي و اشجع و اسخي و اعبد و اس                    
زواياي خفا مهجور و خانه نشين كنند و ابوبكر را كه به منزله تالمذه او بود به جاي پيغمبر بنشانند، فعل قبيح و زشت                         

ليكن استاد ميفرمود كه از هر       . پس آن حاكم از استماع اين دليل و ساير داليل و مطاعن شيعه گشت                  . نموده اند 
هت مذهب تشيع اختيار كرد ليكن من لعن خلفا را به او تلقين ننمودم و از شدت تقيه كه استاد را بود، اين مطلب را               ج

مجمال اين حكايت شيوع يافت تا اينكه وشات و ساعين به پاشاه اين كيفيات را رسانيده پاشاه                   . به او آشكار نساخت   
ميان حاكم ثاني و استاد مراوده و مواده نشد و آن حاكم نيز             . بغداد آن حاكم را معزول ساخت و حاكم ديگر فرستاد         

از . به جهت عمل حاكم سابق با استاد چندان آميزش نداشت تا كار بجايي رسيد كه استاد در نزد او هيچ  نمي رفت                        
ي از مالزمان يك. آن شيعه خليفه ثاني را لعن كرد    . قضاياي اتفاقيه، روزي يكي از شيعيان در بازار با كسي منازعه كرد           

حاكم استماع نمود او را گرفته به نزد حاكم برده، حاكم حكم به حبس او كرد كه او را به بغداد فرستاده باشد تا                              
پس كسان آن شيعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسيدند و كيفيت واقعه را معروض                       . پاشاه او را سياست كند     

 او برسانيد كه اگر خود حاكم او را بخواهد و سؤال كند چرا لعن                 آنجناب فرمود كه امروز شما همانقدر به       . داشتند
كردي، او در جواب بگويد كه ما خليفه را مطاع ميدانيم و هرگز لعن نميكنيم، بلكه مراد عمر بن سعد است كه قاتل                        

تاد چون صباح شد اس   . پس كسان آن شخص در محبس به او القاء اين مطلب كردند             . امام حسين عليه السالم است    
بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب عباء خود را بر سر انداخت و به جانب يكي از كوچه هاي جانب خيمه گاه                             

چون به منزل حاكم رسيد كه آن غرفه بود كه به جانب كوچه و راه                . روان شد و نگذاشت كه كسي به همراه او رود         
استاد عبا را به دوش انداخت و       . بور عابرين نظاره داشت   عبور درش باز بود، حاكم خود نشسته و به جانب كوچه و ع            

حاكم سبقت در سالم كرده و عرض كرد باال           . خواست از آنجا بگذرد و چنان وا نمود كه به جايي ديگر ميرود                
آن جناب اجابت كرد و نشست بعد از صرف تحيات، حاكم عرض كرد كه              . بفرماييد و قهوه و غليان صرف بفرماييد      

ا از اهل ملت شما آوردند كه بر خليفه ثاني ُسب كرده بود، او را محبوس ساختيم كه به نزد پاشاه                           ديروز كسي ر  
استاد فرمود چنين چيزي واقع نشده زيرا كه ما خليفه ثاني را خوب و صاحب رسول                   . بفرستيم تا او را سياست كند      

اين دعوي افتراء و بهتان     . ما را تقليد مي نمايند    خدا و پدر همخوابه او ميدانيم و سب او را حرام ميدانيم و عوام شيعه                 
استاد در جواب گفت كه استماع اين        . حاكم عرض كرد بعضي شهادت دادند كه اين عبارت را ازو شنيدند             . است

كالم از آن شخص عوام، اگر راست باشد البته عمر بن سعد را قصد كرده كه قاتل فرزند پيغمبر و كشنده ميوه دل                           
اكنون آن شخص را احضار كنيد و اين مطلب را مشافهه از او استعالم كرده                  . بل زهراء ازهر است   حيدر و ظالم ش   

آنمرد . پس از حضور، حاكم از تفصيل آن امر استفسار نمود         . حاكم حكم به احضار آن محبوس گرفتار نمود       . باشيد
نان اهل جنان است لعنت كرده ام و در جواب گفت كه من عمر بن سعد را كه قاتل ريحانه خاتم پيغمبران و سيد جوا       
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الحمدهللا كه : حاكم گفت. ما خليفه ثاني را لعن نمي كنيم و لعن او را علما حرام ميدانند و ما تقليد ايشان را مي نماييم          
استاد فرمود كه من به شما آنچه اصل واقعه و صدق            . ازين شبهه بيرون آمديم و خون مسلماني بي تقصير ريخته نشد           

من احيا  « پس حاكم به اطالق آن مرد فرمان داد و درين واقعه استاد مصداق يكي از مضامين آيه شريفه                        .بود گفتم 
 . واقع شد» نفسا فقد احيا الناس جميعا

. يك ايراد بسيار بزرگي به شيعيگري، ناپاسداريست كه با قرآن نموده، آن را بسيار خوار داشته اند    : دوازدهم  
 : ري  بزرگي  با  قرآن كرده اندپيشروان شيعه چند  بد رفتا

 
 قرآن كه كتابي براي خواندن و فهميدن و رستگار گرديدن ميبوده، اينان گفته اند معناي آنرا جز امامان                         ـ١

» ٢ظني الدالله «شيعه قرآن را      علماي. ، بلكه از ارج انداخته اند       ١ندانند و بدينسان آن كتاب را از ُهنايش          
 .تري دهندرا به آن بر» احاديث«دانسته 
 
را از باطنيان ياد گرفته و بيشتري از آيه هاي قرآن            ) تأويل: يا به گفته خودشان   (گزارش   ـ٢

  .را از معنيهاي آشكار خود بيرون برده اند
تو گفتيي قرآن ديوان شاعري مي بوده كه هرچه آيه هاي نويد و پاداش است  دربارة  امامان خود،  و هرچه                           

بجاي آنكه از قرآن پيروي نمايند و رستگار         . دربارة ابوبكر و عمر و ديگران شمرده اند        آيه هاي بيم و كيفر است        
 .گردند، آنرا  افزاري براي پيش بردن گمراهيهاي خود ساخته اند

 
برخي از ايشان در گستاخي گام باالتر گزارده، واژه ها يا  جمله هايي كه  با خواستشان                       ـ٣

و » سوره النورين « و  دو سوره جداگانه نيز يكي بنام            ٣زودهسازنده  است  به آيه هاي قرآن اف         
ساخته اند، و بنام اينكه در قرآن ميبوده و ابوبكر و عمر و عثمان                  » سوره الواليه «ديگري بنام   

 . انداخته اند قرآن ديگري پديد آورده اند
 

رد با  اين قرآن درست، در نزد صاحب االمر است كه چون ظهور ك             «: شگفتر آنكه گفته اند   
 . و با اينحال دانسته نيست از كجا نسخه اش به دست اينها افتاده» خود خواهد آورد

هرچه هست چنين قرآني در ميان شيعيان بوده و هست كه چون نسخه اي از آن به دست                     
انگليسي پيكره    ٤»جهان اسالم «كشيشان پروتستان افتاده كه درباره اش سخنها رانده اند و مهنامه             

و در اينجا  به چاپ         ه جداگانه را به چاپ رسانيده، ما نيز يكي را برداشته ايم                  آن دو سور  
 . ميرسانيم

                                                           
 )ويراينده(مؤثر                 = ) بر وزن تماشا ( اثر         هنايا ) =  بر وزن همايش(  هنايش - ١
 )ويراينده(برهان و دليل همراه با گمان و شك                                        =   ظني الدالله - ٢
) )                                             شاني آيه از ويرايندهن  (٣٣آيه ) ٣(سوره آل عمران ( علي العالمين    » و آل محمد و ذريته«   ان اهللا اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران - ٣

 ) )نشاني آيه از ويراينده    (٧بخش آخر آيه ) ١٣(سوره رعد ( لكل قوم هاد                                                                             » علي«انما انت منذر و 
٤ -  The Moslem World 
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 يكي از دو سوره كه به قرآن افزوده اند

 
 :در داستان امام ناپيدا سخن فراواني هست و ايرادهاي بسياري توان گرفت: سيزدهم 

چگونه تواند بود كه پنج سال      !. ي آگاه نگردد؟   چگونه تواند بود كه يكي را فرزندي زاييده شود و كس           ـ١
مگر كسي به خانه او آمد و       !. مگر حسن العسگري در سامرا در ميان مردم نمي زيسته؟          !. گذرد و شناخته نشود؟   

 !.آيا با گفته عثمان بن سعيد چنين چيزي را باور توان كرد؟ !.شد  نمي كرده؟

از دشمنان خود    : ميگويند!. بودي چه گزندي ديدي؟     اگر نهفته ن   !. آنگاه نهفتگي چه رازي ميداشته؟       
توانند كرد و باورهاي خود را از        » تقيه«آنگاه گروهي كه    !. پس چرا پدرانش نترسيده بودند؟    : ميگويم. ميترسيد

 !.ديگران پوشيده توانند داشت چه جاي ترسي براي ايشان بازماند؟

پاسخ !. امام ناپيدا چه معني تواند داشت؟     . را راه برد   امام اگر پيشواست بايد در ميان مردم باشد و آنان             ـ٢
خورشيد در پشت   . مثل بسيار غلطيست  : ميگويم. »امام ناپيدا همچون خورشيد در پشت ابر است        «: داده ميگويند 
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از آن امامتان   . ابر زمان كمي ماند و بيرون آيد، آنگاه خورشيد در پشت ابر روشناييش و گرمايش پيداست                     
 .يدا  نمي باشدچيزي جز نام پ

ميگويم همين  » !.از قدرت خدا چه بعيد است؟       «: ميگويند. هزار سال زندگي باور كردني نيست       ـ  ٣
شما اگر معني دين را دانستيدي، اين         . پاسخ نمونه اي از ناآگاهي شما از معني دين است            

دانستيدي كه خدا براي كارهاي خود آييني گزارده است و هيچگاه آن آيين را ديگر                      
دانستيدي كه اين را همان خدا گزارده است كه كسي بيش از صد و بيست سال و                   . رداندنگ

 . صد و چهل سال زنده نماند و نتواند ماند
!. پس به آن  چه پاسخ ميدهيد؟      » نوح نهصد و پنجاه سال در ميان مردم خود ماند         «: در قرآن گفته  : ميگويند

 آن ميباشد و بايد به حال خود بماند         »متشابهات«در قرآن از    اينگونه چيزها   . آن خود جاي ايراد است    : ميگويم
 .و گفتگويي از آنها نرود

 خدا را چه نيازي بوده است كه كسي را از هزار سال پيش نگاهدارد و در بيابانها بگرداند تا روزي او را                       ـ٤
بيرون خواهد آمد به جهان     مگر خدا نتوانستي او را در زمانيكه        !. بيرون آورد و با دستش جهان را نيك گرداند؟        

مثال . (است نياز و ناتواني  اينكه مردم چيزي را اندوخته براي آينده نگاهدارند در سايه           !. آورد و بكار انگيزد؟   
آيا درباره خدا   ). بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت از تابستان اندوخته كرده نگاهش دارند                 

 !.شت؟چه نياز و ناتواني توان پندا

) خارق العاده (اينكه كسي برخيزد و با يكرشته كارهاي بيرون از آيين            .  مهديگري جز افسانه اي نيست     ـ٥
خدا اين جهان را از روي آييني         : دوباره ميگويم .   نمي باشد     ١جهان را به نيكي آورد جز ُسُمردي          

 .ميگرداند و آن آيين هيچگاه ديگر نشود
ولي هيچگاه بكارهاي بيرون از آيين نياز . ا دست آنان به مردمان راه نمايدآري خدا راهنماياني برانگيزد و ب    

خدا هر زمان كه خواست يكي را از ميان مردمان برگزيند و پرده از جلو بينش او                      . نباشد
برداشته به آميغها بينايش گرداند و آن برگزيده يا برانگيخته به كوشش پرداخته با گمراهيها                  

 آميغها خردها را به تكان آورد و در سايه كوشش و پافشاري خردمندان و               نبرد آغازد و با گفتن    
اينست آيين . پاكدالن را پشتيبان خود گرداند و با بيخردان و ناپاكان در افتاده از ميان بردارد              

 مهديگري بدانسان كه گفته ميشود       .اينست آنچه تاكنون بوده و پس از اين هم خواهد بود            . خدا
 . دهيچگاه نتواند بو

جهودان مسيح را  مي بيوسند، عيسويان به فرود آمدن           : چنين باوري در كيشهاي ديگر نيز هست       : ميگويند
 . عيسي از آسمان اميدمندند،  زردشتيان چشم براه شاه بهرامند

آيا شناخته بودن يك افسانه در ميان اين گروه و آن گروه نشان             !. چه خوش دليلي پيدا كرده ايد؟     : ميگويم
 !.آن باشد؟راستي 

                                                           
 )ويراينده(خيال ، وهم ، آنچه در انديشه آدمي پديد آيد                              ) = بر وزن  نبرد (   سمرد - ١
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 چگونه از   ١»من ناپيدا ندانم  «: پيغمبر كه آشكاره ميگفت   : ميگويم. پيغمبر از مهدي آگاهي داده     : ميگويند
 !.چرا داستان به اين شگفتي و بزرگي در قرآن نيامده است؟!.  آينده آگاهي داده است؟

 چيزهايي از خود به آن         چنانكه گفتيم  شيعيان  مهديگري را كه گرفته اند آنرا در سادگي نگزارده                   ـ٦
بيرون خواهد آمد، آفتاب از مغرب سر خواهد زد، آوازي از آسمان شنيده               » ُدجالي«پيش از مهدي    : افزوده اند 

اينها همه گزافه است، همه بيرون از آيين          ... به نزد او خواهند شتافت     » طي االرض «خواهد شد، ياران امام با        
 . خداست

 خواهد گرفت، بني اميه يا بني عباس را خواهد كشت، اينها نشانست كه جز               خون حسين را  : اينكه گفته اند  
سودجوييهاي سياسي در ميان نبوده و به اين نويد ميخواسته اند پيروان را از نوميدي باز دارند و از پراكنده شدن                      

 . جلو گيرند

واهد اكنون كه نه بني اميه مانده و نه بني عباس، دانسته نيست مهدي چه كساني را خ                    
 !.كشت و آيا به اين نويدها كه آشكاره دروغ درآمده چه بايد گفت؟

مهدي چون كار   :  در كتابهاي شيعه در پشت سر اين گزافه ها، يك گزافه شگفتر ديگري ديده ميشود                 ـ٧
پس ازو امامان يكايك به جهان         . خود را كرد و زمانش به پايان آمد، با دست زن ريشداري كشته گردد                     

هر امامي  . فرمانروايي و كامراني خواهند پرداخت و ياران و دشمنان هريكي نيز زنده خواهند شد                 بازگشته به   
 . دشمنان خود را كشته و كينه جسته و با ياران خود آسوده روز خواهد گزاشت

ببينيد با دستگاه آفـرش ِبچه ريشخندهايي        !  ببينيد در گزافه بافي تا كجا پيش رفته اند            
 !. نيد با خدا چه گستاخيها كرده اندببي!  برخاسته اند

باز خواهند گشت كه بكام دل فرمانرانند و        .  امامان از جهان سير نشده اند و آتش كينه در دلهاشان فرو ننشسته             
اينها را  :  يكي نپرسيده  .رويتان سياه بادا اي دروغگويان    . از دشمنان كينه جسته آتش دلهاي خود را فرو نشانند          

 !. آخر چه دليلي ميداريد؟!.از كجا ميگوييد؟

يك سيد  . از همين افسانه مهدي تاكنون صد آشوب برپا گرديده و يك نمونه از آنها آشوب بابيگري بوده                     
شيرازي به هوس مهديگري افتاده و آوازي برآورده و مردم چون چشم براه ميبوده اند يكدسته گرد او را گرفته اند،                      

بي معنايي پرداخته و پس از كشاكش ها و خونريزيها كه خود او يكي از                   و آن بي مايه به عربي بافيهاي خنك و            
كشته شدگان بوده، اكنون نتيجه آنست كه گروهي بنام بهايي يا ازلي كه در تيره مغزي و گمراهي باالتر از شيعيانند                       

  .اين يكي از ميوه هاي تلخ آن درخت سياست بوده. پديد آمده اند و با صد بدي زندگي بسر ميبرند
 
 
 

 

                                                           
 )ويراينده( مكي        ٥٠آيه ) ٦( ال اعلم الغيب   سوره االنعام - ١



 
 

 
 :  گفتار سوم 

 زيانهايي كه از اين كيش برميخيزد
 

شيعيگري گذشته از آنكه با خرد ناسازگار است و از اين راه ايرادهاي بسياري به آن توان گرفت، به زندگاني                      
 :نيز زيانهاي فراوان ميدارد، و ما اينك برخي از آنها را در اين گفتار ياد خواهيم كرد

» فرقه ناجيه «شيعيان خود را       . به گمراهي انداخته از دين دور ميگرداند         وان خود را  اين كيش پير   :نخست
 .  آن ميباشد و اينان بيكباره از دين بيرونند١ولي راستي به آخشيج. ناميده دين را جز همان كيش خود نشناسند

ي ما  مردم معني دين را نميدانند و آنرا يكچيز بي ارجي وا مي نمايند، ول                ... دين چيست؟ 
 . دين را به يك معناي بسيار وااليي ميشناسيم

 .»شناختن معني جهان و زندگاني و زيستن به آيين خرد«: دين يكچيز است
خدا را شناختن و به خواست او پي بردن و           «يكي  : ليكن از آن، دو رشته نتيجه بدست آيد        

ر بستن و جهان را آباد       آميغهاي زندگي را شناختن و آنها را بكا         «، ديگري   »آيين او را دانستن    
 .»گردانيدن و از آسايش و خرسندي بهره يافتن

آنچه شناختن خدا   . ولي شيعيگري به وارونة همه اينهاست     . اين دو رشته است هوده هايي كه از دين بدست آيد          
اديم كه چه   نشان د . و آيين اوست، ما نشان داديم كه سران اين كيش خدا را نشناخته  و او را بسيار خوار داشته اند                       

گاهي خدا را پادشاه     . گستاخيها با خدا كرده اند، چه دروغهايي به او بسته اند، چه ريشخندهايي سزا شمارده اند                     
گاهي اسكندر مقدونيش دانسته اند كه بهر چند تن كشته، هزار سال            . مغولي پنداشته اند كه به نزدش ميانجي بايد برد        

از هرباره  . گاهي آفرش را به پاس هستي خود شمارده اند        . او گردانيده اند  گاهي خود را ياوران     . سوگواري ميخواهد 
 . خدا و دستگاهش را افزاري براي پيشرفت كار خود گردانيده اند

هر كه حسين را در كربال زيارت كند مانندة كسيست كه خدا را در                 «: ببينيد گستاخي را تا بكجا رسانيده اند       
 .»ت كه زمين و آسمان پايدار ميباشد و به پاس اوست كه مردم روزي ميخورندبا هستي امامس«. »عرش زيارت كرده

مگر گريستن به   !. چرا؟: بايد پرسيد . » بهشت به او بايا شود      ٢هركه بگريد و بگرياند و يا خود را گريان نمايد           «
ز خدا چه   چنين گزافه دهي ا   !... كشتگاني چكاريست و چسودي از آن تواند برخاست كه خدا چنان مزدي دهد؟               

 !...سزاست؟

                                                           
 )ويراينده         (ضد                                                 =   آخشيج - ١
 )ويراينده(نشان دادن                =  نشان دهد       نمودن =    نمايد - ٢
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سخن از نيك و    !... پس دين چه مي بايسته؟    : بايد پرسيد . »هركه به زيارت رود همه گناهانش آمرزيده گردد        «
در جايي كه با گريستن يا به زيارت رفتن هر گناهي آمرزيده شود و بهشت بايا                   !. بد و حالل و حرام چه ميسزيده؟       
 !...در بند نيك و بد و حالل و حرام باشد؟چرا !. گردد چرا كسي از گناه باز ايستد؟

براي آنكه پرده به    . »خدا از گُزير خود دربارة اسماعيل بازگشت       «: داستان مرگ اسماعيل فراموش نشدنيست     
 !...گستاخي باالتر از اين چه تواند بود؟. لغزش خود كشند به خدا نام پشيماني نهاده اند

 درباره زندگاني هزارساله و درباره پيدايش او و دربارة بازگشت امامان            چنانكه گفتيم داستان امام ناپيدا و هرچه      
 .گفته اند، سراپا بيرون از آيين خداست

آمديم به شناختن آميغهاي زندگاني و كوشيدن به آبادي جهان كه رشته ديگري از نتيجه هاي دينست،                           
. دگاني رود و نه پروايي به آبادي جهان شود         در اين كيش نه سخن از نيكي زن        . شيعيگري بيكبار از آنها بيگانه است     

هركسي بايد آنان را بشناسد     . آفريده شده » چهارده معصوم «جهان به پاس هستي     :  آن جز اينها  نمي باشد      ١آموزاكهاي
و ياوران خداشان داند،  نامهاشان از زبان نيندازد، به دشمنانشان نفرين و دشنام دريغ نگويد، به كشتگانشان سوگواري                  

اينهاست . د، هر زمان كه توانست به زيارت گنبدهاشان رود، در آن جهان اميدمند به ميانجيگريشان باشد                          كن
 . آموزاكهاي شيعيگري

اينهاست دستورهاي آن كيش و ما كه در ايرانيم و در ميان شيعيان زندگي ميكنيم، هوده اين دستورها را در                         
 پايدار است، او را آرزويي جز روضه خواني برپا كردن و يا به               يك شيعي كه در كيش خود     . بيرون با ديده مي بينيم    
 . ديگر كارها در ديده او  بي ارجست. زيارت رفتن  نمي باشد

 در ميان ميبود و      ٢كه جنگ جهانگير  ) قمري؛ويراينده(١٣٣٦در سال   : اين را در جاهاي ديگري نيز نوشته ام         
مردم را نابود گردانيد، در آن سال من در تبريز ميبودم و                 ٣»سه يك «گراني نيز پيش آمد و ميتوان گفت بيش از             

خويشان و همسايگانشان كه از گرسنگي ميمردند،        . آشكاره ميديدم كه بيشتر توانگران دست بينوايان  نمي گرفتند           
دم يا  بسياري از آنان گن   . مردگان كه از بي كفني به روي زمين  مي ماندند، به روي خود نمي آوردند               . پروا نميداشتند 

در آن ميان تنها كاري كه  رواج         . خوار و بار كه ميداشتند نهان كرده به بهاي بسيار گراني فروخته پول مي اندوختند               
سپس نيز كه بهار رسيد و راه عراق كه از سالها بسته ميبود                    . مي داشت بزمهاي روضه خواني برپا كردن ميبود           

 به آهنگ زيارت به بسيج پرداختند و كاروانهاي انبوه پديد آورده             بازگرديد، آنان با يك شادماني به تكان آمدند و         
 .راه افتادند

كه روس و انگليس سپاه به ايران آوردند و           ) خورشيدي (١٣٢٠در سال   .  بدتر از آن، دو سال پيش رخ داد         
ه چيز را فراموش    رضاشاه برافتاده سختگيريهايي كه او دربارة رفتن به عراق ميداشت از ميان رفت، شيعيان ايران هم                 

بلكه خود  (كرده، در چنان هنگامي كه سپاه بيگانه به كشور آمده و سرزمين ايران به ميدان جنگ نزديكتر شده                          

                                                           
 )ويراينده(تعليمات ،  آنچه آموزند                                                 =   آموزاك - ١
 )ويراينده                     (  منظور جنگ جهاني اول است                                     - ٢
 )ويراينده(يك سوم                                                                        =   سه يك - ٣
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و بيم ها در ميان ميبود، با صد خرسندي و شادماني، از هر سو رو به تهران آوردند و بيست و                       ) ميدان جنگ گرديده  
 . روانه كربال و نجف شدند ريال ارز خريده ١٤٠يكهزار تن، پااوندي 

 

                                                         
 رضاشاه

 رضاشاه با جلوگيري از نمايشهاي محرمي و از ديگر( 

 ) نادانيها، جايي در تاريخ شيعيگري براي خود باز كرده 
 

 بها ميبود و كشاورزان سختي        سالها در ايران گندم و جو كم         : همين امسال آزمايش ديگري در كار است         
پارسال به شُوند جنگ و در سايه كمي غله بهاي آن بسيار باال رفت و امسال با همه                          . ميكشيدند و زيان ميبردند    

اكنون كشاورزان كه غله را به بيست برابر بهاي سالهاي پيش ميفروشند، بجاي آنكه ارج اين پيشآمد                . فراواني باالست 
 كه بدست آورده اند كشتزارهاي خود را بيشتر و بهترگردانند، باغها پديد آورند، چشمه هاشان                را بدانند و از پولهايي    

بچگان خود پرداخته   » تراخمي«پاك گردانيده به آب بيفزايند، براي زنان و فرزندان خود رخت خرند، به چشمهاي                 
از هر ديهي گروهي كاروان بسته و        . ندبه نزد پزشك برند، همه اينها را فراموش كرده تنها زيارت را به ياد مي آور                 

 . كشان  راه مي افتند» صلوات«مالي خودشان را همراه برداشته  شادان و 

همچنين بازاريان كه در سايه باال رفتن نرخها، در اين دو سال پولهايي اندوخته اند و بازرگانان كه در سايه                           
بسياري . ميباشد) و يا به مكه   (رزوشان رفتن به كربال و نجف       انبارداري و گرانفروشي، به توانگري افزوده اند، يگانه آ        

 . از آنان از دادن ماليات به دولت سر پيچيده با نيرنگ و رشوه گريبان خود را رها گردانيده  به راه مي افتند

 اكنون خيابان هاي تهران پر از روستاييان خراسان و مازندران و ديگر جاهاست كه به آهنگ كربـال به اينجا                       
كار به جايي رسيده كه دولت عراق        . آمده اند و با آن رختهاي پاره و چرك آلود دسته دسته در خيابانها ميگردند                 

اينست بسياري از   . خـودداري ميكند » ويـزا«كه ساالنه سود بـزرگي از آمدن و رفتن اين دستـه ها ُبُرد، از دادن                       
ر ميشوند و كساني نيز گذرنامه ميسازند كه اكنون يكدسته شان در            ايشـان بي گذرنامه به راه مي افتند و در مرز گرفتا          

 . شهرباني در زير بازپرسيند
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آنچه در آنان نتوان يافت به نيكي كشاورزي يا بازرگاني يا چيزهاي ديگر كوشيدن، و يا                . اينست آرمان شيعيان  
 . اره  به  وارونه دينستشيعيگري از هرب: از اينجاست كه ميگوييم. دلبستگي به توده و كشور داشتنست

يكي از آميغهاي ارجداري كه دين ياد ميدهد آنست كه در جهان بيرون از آيين سپهر كاري              
نتواند بود كه كسي هزار . نتواند بود كه كسي در اين جهان باشد و هيچكس او را نبيند    . نتواند بود 

اند بود كه مردگان به جهان       نتو. نتواند بود كه آفتاب از فرودگاه خود برآيد        . سال زنده بماند  
 . ولي ديديم كه شيعيگري پر از اينگونه كارهاي بيرون از آيينست... بازگردند

 بيمار را بايد به نزد پزشك برد        :به هر كاري بايد از راهش كوشيد      ديگري از آميغهاي ارجدار آنست كه       
ولي ... مردم را بايد با نيكوكاري يافت      و درمان خواست، به توانگري بايد از راه كوشش رسيد، ارجمندي در ميان                 

 . دارد از گنبدها تواند گرفت» مرادي«يك شيعي هر . شيعيگري همه به آخشيج اين ميگويد

چه رسد به گنبدهاي امامان كه واالتر و تواناتر         . از امامزاده داود، از شاه عبد العظيم، از معصومه قم تواند گرفت           
 . ميباشند

ر شيعيگري آنست كه پنداشته اند خدا جهان را به پاس هستي              يك گمراهي بزرگي د    :دوم
. را به پاس هستي كسي نيافريده      خدا جهان . اين خود گزافه بيپاييست   . آفريده» چهارده معصوم «

بزرگتر از اينست كه همچون پادشاهان       . خدا باالتر از آنست كه با آفريدگان خود مهر ورزد            
ين گفته اي از هركسي سرزده بيدين و دروغگو ميبوده          چن. برگزيند» گرامي داشتگاني «هوسمند  

  .و نزد خدا روسياه خواهد بود
برتري كه پيدا كرد    . خدايش برگزيد و به راهنماييش برانگيخت     . بنيادگزار اسالم يكتن همچون ديگران ميبود     

چه رسد به    . بوداين درباره آن پاكمرد است كه برانگيخته خدا مي             . از اين راه بود و برتري ديگري نميداشت           
 . نوادگانش كه هيچكاره ميبودند

: بهرحال اين باور با همه بيپاييش پايه اي در كيش شيعي بوده است و از آن، دو زيان بسيار بزرگي برخاسته                          
ديگري اينكه جز به زمان امامانشان و به داستانهاي ايشان ارج ننهاده به                . بوده اند » كسان پرست «يكي آنكه شيعيان    

 . د بيگانه شده اندزمان خو

اگر شما  . آنچه كسان پرستيست؛ يك شيعي بايد دلش پر از مهر امامان خود باشد و به هيچ چيزي ارج نگزارد                    
 . نيك سنجيد اينان به پيغمبر نيز آن  ارج  را   نمي گزارند

ولي امامان  . ا بياورد پيغمبر در چهل سالگي به پيغمبري رسيده آنهم بايستي پياپي جبرائيل بيايد و برود و دستوره               
در ياوري به خدا و گردانيدن       . از كودكي امام ميبوده اند و بي آنكه نيازمند جبرائيل باشند همه چيز را ميدانسته اند                  

 . نمايانست  از پيغمبر نمايان نمي باشد» حضرت عباس«جهان نيز آن توانايي و كوشايي كه از امامان و از 

فرش دوازده امام بوده اند و ديگران در برابر آنان داراي ارجي يا ارزشي                  در انديشه يك شيعي گلهاي باغ آ       
يك كسي هر چند كه نكوكار باشد و در راه خدا  به كوششها پردازد و جانفشانيها كند به                    . نمي باشند و نخواهند بود    
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يكي را آنان دريافته اند و جايي       ن. پايه امامان نتواند رسيد در جاي خود، كه به پايه سلمان و اباذر و مقداد نتواند رسيد                
 . براي ديگران بازنمانده

چنگيز كه  . يك شيعي، ستمكاري جز يزيد و ابن زياد و شمر نشناسد           . نيكان در جاي خود كه بدان نيز چنينند        
 آنهمه خونها ريخته، تيمور كه آن كشتار ها را كرده، صمد خان كه آن بدنهاديها را نموده، هيچ يكي به پايگاه يزيد                       

جايگاه ستمگري را يزيد و ابن زياد گرفته اند و جا براي ديگران               . يا شمر يا ابن زياد نرسيده است و نتوانستي رسيد          
ميخوانند، ولي  چنگيز و  تيمور كه آن همه خونها             » لعن«پس از هزار و سيصد سال هنوز به  يزيد             . باز نمانده است  

 . ريخته اند  نامي از آنان در ميان نمي باشد

ك شيعي بايد از هر چيزي ستايشي براي امامان خود و يا نكوهشي براي دشمنان ايشان پديد آورد و هيچ                          ي
مثال ابوبكر چون خليفه شده و به منبر رفته و              . اين باياي شيعيگري اوست    . فرصتي را در اين باره از دست ندهد          

ته دارتان گرديدم در حالي كه بهتر از شما           من سررش (» و ليتكم و لست بخير منكم      «: پاكدالنه  به مردم چنين گفته      
بيفزايد تا دانسته گردد كه ابوبكر با        » و علي فيكم  «، شيعي بايد فرصت از دست ندهد و به آن گفته ابوبكر               )نميباشم

من بهتر «:  و اين به پاس جايگاه او بوده كه گفته١همه دشمني كه با علي ميداشت به بزرگتري و برتري او مي خَستُويد     
 .» شما  نمي باشماز

اگر تو نبودي اين     (» لوالك لما خلقت االفالك    «: خدا به پيغمبر اسالم گفته      : يك جمله اي در كتابهاست      
: در عربي بايستي گفت   . اين جمله غلطست و همانا آنرا يكي از ايرانيان عربي دان ساخته است            ). چرخها را نيافريدمي  

چنين جمله دروغ و غلطي، شيعه      . آورده نشده » افالك«با  » سجع سازي «غلطست و جز بنام     » لوالك«. »...لو ال انت  «
 ).و اگر علي نبودي ترا هم نيافريدمي(» و لو ال علي لما خلقتك«: آنرا نيز به حال خود نگزارده و به آن نيز افزوده

 .آنها افزوده اندچنانكه گفتيم در اين باره به آيه هاي قرآن نيز دست برده و هر كجا كه زمينه اي ديده اند به 

هر تكاني كه در جهان پيش آيد و هر داستان بزرگي كه رخ دهد شيعي بايد بگردد و حديثي پيدا كند تا                              
 . اين باياي شيعيگري اوست. نشاندهد كه امامان آنرا از پيش آگاهي داده اند

اي كه از آن دانشها بردند اين       در سالهاي اخير كه دانشهاي اروپايي در ايران رواج يافت، ماليان شيعه تنها بهره               
 .»اين را فالن امام آگاهي داده«: بود كه بگردند و حديثهايي پيدا كنند و آنها را به رخ جهانيان كشند و چنين گويند

ستاره شناسي نوين تازگي نميدارد و همه آنها در آيه هاي قرآن                 ) وزير فرهنگ عراق  (به نوشته هبه الدين      
 !. ا يادش رفته استفهمانيده شده و در حديثه

را امامان ميدانسته اند و در گفته هاشان باز نموده اند و               ) يا قوه جاذبه  (» نيروي كشش «به نوشته خالصي زاده      
 !. بسيار دور از دادگريست كه اروپاييان آنرا از نيوتن انگليسي نوشته اند

ي مينويسيم، در سالهاي نخست        كه ما به كوشش برخاسته ايم و سخناني در زمينه زندگان                 ٢در اين ده سال    
اينها كه در حديثها هم هست، شما چرا حديث ذكر              «: بسياري از طلبه ها و ديگران مي آمدند و چنين ميگفتند               

بدينسان كه ما هرچه     . سپس چون از ما نوميد شدند خودشان بكار پرداختند          . »نميكنيد كه مردم هم زودتر بپذيرند      
                                                           

 )ويراينده               (اعتراف          = ْمقر ، معترف         خستوش = اقرار كردن ، اعتراف كردن           خستونده و خستو و خستوان =  خَستويدن - ١
 )ويراينده( خورشيدي ، ده سال و اندي                                                                                                                  ١٣٢٣ تا ١٣١٢  از يكم آذر - ٢
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بدينسان كه ما هرچه نوشتيم آنان       . سپس چون از ما نوميد شدند خودشان بكار پرداختند          . »مردم هم زودتر بپذيرند   
 ميان صد حديث بي معني يكي را، كه بيش يا كم، مانندگي به گفته هاي ما ميداشت پيدا كرده                      كتابها را گرديده از   
 . به رخ ما ميكشيدند

مثال ما كه در زمينه خرد، هم با كيشها و هم با صوفيگري و خراباتيگري، و هم با روانشناسي نوين درُچِخش                         
 استوار روشن ميگردانيديم، آنان حديثي را به رخ ما              ميبوديم و در برابر همه آنها گفته هاي خود را با دليلهاي                 

گفت با تست كه كيفر خواهم      . گفت پس برو، رفت   . خدا چون خرد را آفريد به او گفت جلو بيا، آمد           «: ميكشيدند
 . »داد، با تست كه پاداش خواهم داد

ش بخواهيم دين بهر    اگر راست . اين خود ْجستاريست كه آيا دين بهر مردم است يا مردم بهر دين ميباشند               
دين بهر آنست كه آميغهاي زندگاني را به مردم ياد دهد و آنان را از گمراهي بيرون                 . مردم است 

خدا چنين خواسته است كه هر چند گاهي يكبار، كسي را از ميان مردمان برانگيزد و با                     . آورد
در انديشه شيعيان وارونه     ولي   .دين بهر اينست  . دست او شاهراهي براي زندگاني به روي مردم بگشايد        

را آفريده و آنان را بسيار گرامي       » چهارده معصوم «به اين معني كه خدا      . در انديشه آنان مردم بهر دينند     . اين ميباشد 
داشته و اين جهان و مردمان را آفريده كه آن گرامي داشتگان را بشناسند و جايگاه آنان را در نزد خدا بدانند و براي                         

شه نامهاي آنان را به زبان رانند و درودها فرستند و به روي گورهاشان گنبدهاي سيمين و زرين                     خشنودي خدا همي  
افرازند و از راههاي دور بديدن آن گنبدها روند، سرگذشتهاي آنان را فراموش نساخته هميشه تازه نگهدارند، با                        

كه به پاداش اين كارها در آن جهان به          دشمنان ايشان هميشه دشمن باشند و نفرين و دشنام دريغ نگويند و پيداست               
بهشت خواهند رفت و آب كوثر خواهند خورد و هر گناهي كه كرده اند به پاس ميانجيگري آن گراميان، آمرزيده                      

 . اينست فهميده شيعيان. خواهند شد

دينسان ب. در زمانهاي باستان چون خواستندي از پهلواناني ارجشناسي نشان دهند، به يك نمايشي برخاستندي                 
كه يك كاروان بزرگي پديد آوردندي كه دسته هايي در پيِش رو، و دسته هايي در پشت سر، و آن پهلوانان در ميانه     
جا گرفتندي، و به همان حال با موزيك و سرود به راه افتادندي، و همگي ستايش آن پهلوانان كردندي، و بدينسان                       

 . سراسر شهر را گرديدندي

.  ميباشد»  چهارده معصوم «ه آفرش يك چنان نمايشي براي نشان دادن ارج و جايگاه                 در انديشه شيعه دستگا   
دسته هايي از پيش رو رفته و در ميانه آن چهارده تن و بستگان و پيرامونيانشان آمده اند و از پشت سر نيز دسته هايي                          

 . در كار آمدن و گذشتنند

را بهترين زمانها شناسند و     ) صده هاي نخست اسالم   (تن  در سايه همين باور است كه شيعيان زمان آن چهارده            
 . در پندار ايشان زمان هرچه ميگذرد  بدتر و بي ارجتر ميگردد

در سايه همين باور است كه به زمان خود و پيشآمدهاي اين زمان ارج نگزارند و همه در بند زمان آن چهارده                        
 . تن و پيشآمدهاي آن زمان  باشند
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ار بزرگي در ميان دولتهاي اروپا ميرود و هر توده اي بايد از پيشآمد به تكان آيد و در راه                     مثال امروز جنگ بسي   
ليكن . ولي شيعي پروايي به اينها ندارد و چه بسا كه به داستانش نيز گوش ندهد                 . آينده خود به كوششهايي پردازد     

 . ه و خوشي بشنوند و خرسندي نمايندشما اگر از جنگ صفين بگوييد يا داستان مختار سراييد، آنها را با دلخوا

. دولتهاي آزمند اروپا آنهمه چيرگي به شرقيان مي نمايند و سراسر كشورهاي شرقي به زير دست آنان افتاده                     
ولي پس از هزار و سيصد سال هنوز داستان فدك را فراموش نكرده              . شيعي را به اينها كاري نيست و پروا نيز ننمايد          

 .  افتد به گفتگو از آن پردازد و به ابوبكر و عمر و ديگران از بدگويي باز نايستداست و هر زمان كه پايش

كه در تبريز با سپاه روس جنگ رفت و روسيان چيره در آمده شادروان ثقه                 )  قمري؛ويراينده (١٣٣٠در سال     
وز عاشورا در سربازخانه االسالم را با هشت تن ديگر، به گناه دلبستگي به كشور و توده خودشان، دستگير كردند و ر                 

به دار كشيدند، در همان هنگام كه آن هشت تن را باالي دار ميفرستادند پيروان جعفر بن محمد در بازارها زنجير                          
 .»داد از ظلم يزيد«: ميزدند و فرياد ميكشيدند

د، در  كه سپاهيان روس و انگليس مرز ايران را شكسته به اين كشور درآمدن               ) خورشيدي (١٣٢٠در شهريور   
نشستند كه از مشهد    » زوار«همانروزها من ناچار بودم به شيراز و بوشهر روم و در اتوبوس كه نشستيم يكدسته نيز                      

با آن گزندي كه به كشور رسيده بود كمترين پروايي   . در ميان راه نادانيهايي از آنان ديدم كه ناگفتنيست        . بازميگشتند
و يا از سرگذشتهاي راست و دروغ امامانشان ميبود و پياپي آواز برداشته             نمي داشتند و همه سخنشان از سفر خودشان         

روسها در  . اينها خواهند رفت  «: تنها يكبار سخن از پيشآمد كشور رفت كه يكي چنين پاسخ داد           . ميكشيدند» صلوات«
 . »!ما نخواهيم ماند. اينجا مملكت امام رضاست: مشهد ميگفتند

. ري دچار بودم كه اگر نادانيهاي ايشان را  بنويسم سخن به درازا خواهد كشيد                از شيراز تا بوشهر با دسته ديگ       
شش قل هواهللا بخوانيد و به شش سوي خود بدميد و از بمب و از هيچ                  «: يك مدير دبستاني به ديگران دستور ميداد       

به هر  «: واز  برميداشتند  كاري  نمي داشتند و گاهي نيز بدنهادي نشان داده آ           » صلوات«در ميان راه جز   . »!چيز نترسيد 
 .»...!سه خليفه ناحق

از گفتن بي نياز است كه چنين مردمي، با اين بي پروايي به آميغهاي زندگاني و بيگانگي به زمان خود،                               
سرنوشتي جز درماندگي و بدبختي نتوانند داشت و اين سزاي ناداني و گمراهي ايشانست كه هميشه  توسري خور                        

بلكه  .راستي را بخواهيم شيعيان با اين گرفتاريهاشان مردم زمان خود نيستند             اگر  . بيگانگان باشند 
 . اينست راه زندگاني را  نمي شناسند .و سيصد ساله اند كه به زندگان در آميخته اند مردگان هزار

 اگر مثلي خواهيم بايد گفت داستان اينان داستان آنمرديست كه چشمش نادرست باشد كه پيرامون خود و زير                  
پايش را نبيند ولي در يكفرسخي ديهي را تواند ديد و بكارهاي آنجا تماشا تواند كرد؛ پيداست كه چنين مردي با آن                     

زيرا چون پيرامون خود را نمي بيند به هنگاميكه در يك فرسخي به تماشاي آن                 . چشم شگفتي، زندگي نتواند كرد    
اين بدبختيها كه امروز گريبانگير     .  به چاهي فرو خواهد رفت     ديه سرگرم است، ناگهان لغزيده از پا خواهد افتاد و يا           

 . شرقيان ميباشد و آنان را به زيردستي غريبان كشانيده، نتيجه همين ناداني و ماننده هاي آنهاست
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در زمان صفويان كه ايرانيان همگي در كيش شيعي ميبودند پس               : ميدانم كساني ايراد گرفته خواهند گفت       
 !...چگونه به آن فيروزيها رسيدند؟!. ي بزرگ برخاستند و كشور را نگه داشتند؟چگونه به آن جنگها

 : ميگويم 

در زمان صفويان شيعيان شيفته روضه خواني و زيارِت تنها نميبودند، و بكارهاي                  :نخست
 . كشور نيز  مي پرداختند و دليلش همانست كه در راه نگهداري آن  به جانفشاني  برميخاستند

در آن زمانها توده ها را اختياري نبودي و پادشاهان          .  صفويان جز از زمان ماست      زمان :دوم
در آن زمان نيز جربزه و      . توانستندي آنان را چنانكه مي خواهند راه برند و به هر كاري وا دارند             

غيرت شاه اسماعيل و شاه تهماسب و شاه عباس مي بود كه از ايرانيان شيعي، جنگجويان پديد                      
 آنگاه چنانكه در جاي ديگري به گشادي نوشته ايم شاه اسماعيل و جانشينان او، نه از                    .مي آورد 

ايرانيان، بلكه از ايلهاي ترك سود ميجستند كه مرداِن بيابانِي جنگجوِي غيرتمندي ميبودند و از                 
 . شيعيگري جز جنگ با سنيان را ياد نگرفته بودند

، عثمانيان و ازبكان را ميداشتند كه چندان برتر          در زمان صفويان ايرانيان در برابر خود       :سوم
 . ولي امروز در برابرشان اروپاييان را ميدارند كه بسيار برتري پيدا كرده اند. نمي بودند

امروز .  در زمان صفويان جهان حال ديگري ميداشت و امروز حال ديگري ميدارد              :چهارم
 بايد در همه كارهاي زندگي دلبستگي       زندگاني تنها با جنگ و شمشير زدن نيست و هر توده اي            

از خود نشان دهد و همه هوش و پرواي خود را در راه نيكي زندگاني بكار اندازد، وگرنه از                        
  .زمان صفويان با اين زمان از هر باره جداست. ديگران پس افتاده نابود خواهد گرديد

. ن كيش به دروغگوييست       يكزيان شيعيگري كه ميبايد جداگانه شمارم، گستاخي پيروان آ                    :سوم
 .دروغگويي كه از بدترين گناهانست اينان در راه كيش خود پرهيز ندارند و آن را گناه نشمارند                 

 . از نخست چنين ميبوده  و اكنون نيز چنانست

دو شهري هست بنام جابلقا و جابلسا، يكي در  «: مثال درباره امام ناپيدا گذشته از دروغهاي ديگر، چنين گفته اند          
اكنون كه همه جاي كرة زمين شناخته شده شما از           . »رق و ديگري در مغرب، و امام ناپيدا در آن دو شهر ميباشد             مش

 !.از شهرهاي كدام كشورهاست؟!...  جابلقا و جابلسا كجاست؟: ماليان بپرسيد

. ستاني سروده اند  امام ناپيدا كه ميدانيم داستانش چيست، كسان بسياري گفته اند كه او را ديده اند و هريكي دا                  
 . آنها را گرد آورده و كتابي ساخته، كتابي كه سراپا دروغست) حاجي ميرزا حسين نوري(يكي از ماليان نيز 

پيش از زمان مشروطه در هر چند       . كرده اند » معجزه«از گنبدهاي امامان در كربال و نجف و مشهد بارها دعوي            
. ن شب نور باران شده، فالن كور بينا گرديده، فالن لنگ پا گرفته             فال: سال يكبار، از كربال يا نجف آگاهي رسيدي       

بايد از جنبش مشروطه خواهي در       . اينها را با تلگراف آگاهي دادندي و در شهرهاي ايران چراغان رفتي                
 .سازيها را گرفت» معجزه«ايران و عثماني خشنود بود كه جلو اين 
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زمانيكه . رود و بيايد كمتر رخدهد كه دروغهايي همراه نياورد          هركسي كه از ايرانيان يا از ديگران به كربال             
دروغي به اين آشكاري    » !كشته شد حسين  «: در كربال مرغي هست آشكاره گويد     : خردسال ميبودم بارها شنيده بودم    
 . بسر زبانها ميبود و كنون هم هست

سنگ «: آورده  و آنگاه گفته اند     در مشهد بارها ديده شده  دو سه تن خودشان  سنگي را  غلطانيده  به صحن                     
:  زيرا چنين گويند   .  اين بازي را بارها به ميان آورند و كسي از ماليان و ديگران ايراد نگيرد                     . »به زيارت آمده   

 .»!!باعث استحكام عقيده عوامست«
اين «: مروزي پرسيد . كه يك ماه در مشهد ميزيستم بارها اين بازي را با ديده ديدم             ) خورشيدي (١٣٠٧در سال   

از كدام در   : گفتم. »!خيلي سنگها مي آيند   . آري خودش به زيارت آمده    «: پاسخ دادند » ...سنگ خودش آمده است؟   
. ما آنهاش نديديم  «: در اينجا درماندند و يكي از ايشان چنين گفت         !. آيا به زمين ميغلطيد يا در هوا ميپريد؟        !. آمد؟

 در پشت سرم مي ايستاد چنين پاسخي دادند، وگرنه رفتار ديگري                چون ژاندارمي . »!اينجا ديديم به زيارت آمده     
 . كردندي

او را سست دانند    » ايمان«سازند و اگر كسي نپذيرفت و به چون و چرا پرداخت            » معجزه«اين شيوه ايشانست كه     
. د بايد پذيرفت  در انديشه آنان هرچه درباره امامان گفته شو        .  به رويش گزارند و به آزارش كوشند        ١»بابي«و يا نام    

 . باياي شيعيگري درست، همينست

كه روسيان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهاي گلوله تا ديرگاهي ميماند كه                ) قمري؛ويراينده (١٣٣٠در سال   
هنوز اين  . »گلوله ها بازگشته به ميان خودشان افتاده است       «: من خود آنها را ديدم در بسياري از شهرها چنين ميگفتند          

 . ميان نرفته است و باز هم توان شنيددروغ از 

روز عاشورا يا فالن شب قتل، فالنمرد كه با بهمان زن درآميخته             : تاكنون بارها اين دروغ را به ميان انداخته اند         
اين را كوششي در راه كيش خود ميپندارند كه چنين دروغهايي را               . بوده بهم چسبيده اند و جدا  نمي توانند شد            

 . ندبسازند و بپراكن

من خردسال ميبودم داستانش را     . آنچه من به ياد ميدارم يكبار اين دروغ را، در محرم در باكو به ميان انداختند                
شيعيان به  . »حاجي رضا نامي با يك زن روسي روز عاشورا درآميخته و هر دو بهم چسبيده اند                    «: در تبريز شنيدم  

شكوهي مراغه اي همين داستان را بشعر كشيده و         . ري باز ميگفتند  يكديگر مژده ميدادند و داستان را با پر و بال بيشت           
يك سرباز هندي يا آمريكايي در        «: يكبار نيز امسال در رمضان در تهران آنرا به ميان آوردند              . چاپ كرده است  

 اند  شهرنو با يك زن بدكاره شب بيست و يكم رمضان درآميخته و بامداد كه بيدار شده اند هر دو بهم چسبيده بوده                      
 .»كه ناچار به بيمارستان برده اند

اين دروغ را چندان پراكندند كه در روزنامه ها نوشته شد و گروه انبوهي در برابر بيمارستان گرد آمدند و                           
بدتر از همه اين ميبود كه بيشتر كسانيكه از جلو             . هرچه گفته ميشد دروغست و چنان چيزي نبوده باور نميكردند            

                                                           
 )ويراينده.                      (كه دعوي امام زماني كرده است پيروان علي محمد باب ميباشد » بابي«  خواست اينان از -١
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دروغي به اين آشكاري را      . »!من خودم ديدم  . آري بوده است  «: د؛ اگر كسي ميپرسيد ميگفتند     بيمارستان بازميگشتن 
 . ميگفتند و شرمنده نمي شدند

هرگونه گزافگويي و گزاف انديشي دربارة آنان          . چون در پندار شيعيان، امامان همه كاره دستگاه خدايند            
اينست اگر هم رخ نداده باشد       . )الوقوع است به گفته ماليان ممكن     (. هر كاري از آنان شدنيست     . سزاست

اينست اگر چنان معجزه اي ساختند و          . اين شدنيست كه امام كوري را بينا گرداند           . دروغ شمرده نخواهد شد    
نشر فضايل ائمه است و باعث استحكام عقيده عوام باشد              «بلكه چون    . پراكندند دروغ نخواهد بود     

 .»!!مستحسن است

... موالنا محتشم كاشاني قصيده در مدح آن حضرت       «: رباره شاه تهماسب يكم مينويسد    در عالم آراي عباسي د    
قصايد در شأن   . فرمودند كه من راضي نيستم شعرا زبان به مدح من آاليند              ... بنظم آورده از كاشان فرستاده بود       

ه حضرات و بعد از آن از       حضرت شاه واليت پناه و ائمه معصومين عليهم السالم بگويند، صله اول را از ارواح مقدس                
زيرا كه به فكر دقيق و معاني بلند و استعاره هاي دور از كار در رشته بالغت درآورده به ملوك نسبت . ما توقع نمايند  

اما اگر به حضرات مقدسات نسبت       . اكثر در موضع خود نيست     ) از احسن اوست اكذب او     (ميدهند كه به مضمون      
 . »االتر از آنست و محتمل الوقوع استنمايند، شأن معالي نشان ايشان ب

از آنسوي كيشي كه بيپاست پيروان آن ناچارند كه با دروغها آنرا            . اينست راز آن دروغگوييها و معجزه سازيها      
بهائيان و صوفيان نيز به دروغسازي گستاخ        . در اين باره بهاييگري و صوفيگري با شيعيگري همراه است          . نگه دارند 

 . بي بنياد است بايد آنرا  با ستونهايي از اينور و آنور سر پا  نگاهدارندديواري كه . باشند

به گفتگو پردازيد، خواهيد ديد همه به آن ميكوشد كه             ) يك شيعي كه عامي نباشد     (شما اگر با يك شيعي       
كر و عمر راه    علي با ابوب  : مثال شما اگر بگوييد   . شكست نخورد و پشتش به زمين نيايد و اينست پياپي دروغها ميگويد           

با عمر خويشاوندي كرد و دختر خود را به او داد،              : اگر گوييد . »تقيه ميكرد «: رفت و به دشمني برنخاست، گويد      
ابوبكر و عمر در زمان ناتواني اسالم به آن گرويدند و اين دليلست كه از روي                    : اگر گوييد . »جنيه فرستاد «: گويد

هني رفته و ازو شنيده بودند كه اسالم پيشرفت خواهد داشت و به آن اميد       آنان پيش كا  : پاكدلي مسلمان بودند، گويد   
حسن بن علي با داشتن نيرو خالفت را از دست داد و حسين بن علي با                     : اگر گوييد . به اسالم گروش نشان دادند     

ز روي آن رفتار   به هريكي از امامان لوحي از آسمان آمده بود كه بايستي ا           «: نداشتن نيرو به طلب آن برخاست، گويد      
بايد . يك شيعي بايد پافشارد و نگزارد به ايمانش رخنه اي رسد          . هرچه گويي پاسخ دهد و در هيچ جا نايستد        . »كنند

 . پافشارد و كيش خود را  نگه دارد

داستان رفتن عمر به در خانه علي و گزاردن او دختر پيغمبر را ميانه در و ديوار كه                      : روزي با يكي مي گفتم     
بچه اي كه در شكم مادر       : خوانها ميسرايند و مردم را ميگريانند، از ريشه دروغست و دليل آورده ميگفتم                روضه  

سخنم به پايان نرسيده پاسخ داد و       !. نام دهد؟ » محسن«آنگاه كه دانسته بود پسر است تا        !. ميبوده چه نياز بنام ميداشته؟    
اين در هيچ كتابي نيست، شما از كجا          : گفتم. »نهاده بود پيغمبر خبر داده و خود او نامش را محسن            «: چنين گفت 
 . »!در كتاب نباشد من از عقل خودم ميگويم«: گفت!. ميگوييد؟
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اين نيز زيانهاي بسياري را در پي         . ميبايد از داستان گريه و روضه خواني نيز جداگانه سخن رانيم             : چهارم  
 . دارد

 ميكرده اند، به كسي كه ستم رسيده مردم دلهاشان سوزد و             چنانكه گفتيم نخست از اين راه سودجويي سياسي       
از اينرو  سران شيعه  از ستمديدگي  حسين بن علي  به پيشرفت كار خود                   . خواهان و ناخواهان، هواداري ازو نمايند     

 . مي افزوده اند

 دوبار به آن    ميبوده كه سالي يكبار و     » شعرهايي خواندن و گريستن   «چيزي كه هست در آن زمانها، كار تنها           
سپس در تاريخها مي بينيم كه در زمان خاندان بويه          . در زمان خود امامان بيش از اين سراغ  نمي داريم          . ميپرداخته اند 

 .در بغداد روزهاي عاشورا تكاني هم در شيعيان پديد مي آمده و نمايشي ميرفته

مال حسين كاشفي   . ن دوباره آغاز يافته است    پس از آن يادي در كتابها در اين باره نمي بينيم تا از زمان صفويا               
 نوشته بوده  و كساني در نشست ها از آن خوانده،  مردم را                  »روضـه الشهداء «كتابـي درباره داسـتان كربـال بنام       

 . از همانجا پيدا شده است» روضه خوان«مي گريانيده اند و همانا نام 

ولي سپس شاه و پيرامونيان او بكار برخاسته اند و            . هگويا نخست نشستهاي ساده اي از سوي مردم برپا ميشد           
 . توان گفت كه در روزهاي عاشورا برخي نمايشها از جمله شبيه سازي ميرفته است

ولي چون به زمان قاجاريان ميرسيم كه نوشته هاي جهانگردان اروپايي در                  . از آنزمان آگاهي كمتر است      
ده و در  ايران و  هندوستان و  قفقاز و ديگر جاها در  دوازده روز                      دستست مي بينيم دستگاه بزرگي در ميان مي بو         

 . محرم،  روضه خواني هاي بسيار ميشده و سينه زني و قمه زني و شاه حسيني از همان زمانها شناخته ميبوده

هرچه هست در زمان ما روضه خواني و نمايشهاي محرمي يك گرفتاري بزرگي براي ايرانيان گرديده و اين                      
در شهرهاي بزرگ شماره روضه خوانها از دويست و سيصد گذشتي، و بسياري از               . دان بي اندازه پهناور شده بود     مي

برخي نيز  به دربار بستگي داشته  لقبهايي ـ از  سلطان الذاكرين،                  . آنان از آن راه، داراك اندوخته، توانگر بودندي        
اگر كسي درگذشتي و يا از سفر آمدي و     . ل روضه خوانيها رفتي   در سراسر سا  . ملك الذاكرين و مانند اينها ـ يافتندي      

هر توانگري ساالنه . يا عروسي كردي و يا خانه تازه خريدي و يا فرزندي پيدا كردي، در خانه خود روضه خوانانيدي   
نده كمتر نشست بودي كه روضه اي خوا      . ده روز يا بيشتر نشست برپا كردي و دِر خانه اش را به روي مردم گشادي                

 . نشود

شيعي بافهم و باور، كسي بودي كه اگر پدرش مرده به حسين گريد، اگر برادرش درگذشته ياد عباس برادر                       
حسين كند، اگر پسر جواني از دستش رفته علي اكبر را به ياد آورد، اگر عروسي كند روضه از عروسي قاسم                              

ند و هر اندوهي كه رخ دهد آنرا به كنار گزارده به             يك زن شيعي بايستي هميشه ياد از زينب و ام كلثوم ك            . خواناند
و علي الحسين فلبيك الباكون و      «اين دستوري ميبود كه پيشوايانشان داده بودند        . اندوه خواهران و زنان حسين گريد     

 . »ليندب النادبون
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ه ها و   از آنسوي چون محرم رسيدي بسياري از مردم رخت سياه پوشيدندي و از همان روز نخستين در تيمچ                     
در همه جا روضه خوانيها آغاز       .  شدي ١كاروانسراها و در خانه هاي مجتهدان و بزرگان دستگاه سوگواري درچيده            

در هرجايي  . بازار روضه خوانان بسيار گرم شده هريكي سوار اسب يا خر از اينجا درآمده به آنجا شتافتي                     . يافتي
 . ري باال رفتيروضه خوانان همينكه يكي از منبر پايين آمدي آن ديگ

سينه زنها، عربها، زنجير زنان، هر گروهي دنبال ديگري را            . در همان هنگام از هر كويي دسته اي راه افتادي           
در بازارها گرديده   . ناالن و مويان به راه افتادندي     ) و يا بي آنها   ( بسيار جلو انداخته، با طبل و شيپور         ٢گرفته، درفشهاي 

هنگام شام در هر كويي و      . تهدان و بزرگان رفته بدينسان روز را  به پايان رسانيدندي           و به تيمچه ها و خانه هاي  مج         
 . سپس نيز در هر مسجدي روضه خواني رفتي. كوچه اي، دسته شاه حسيني راه افتادي

شمر و يزيد و حسين و عباس و علي اكبر و قاسم و زين العابدين              .  نيز درآمدي  »شبيه«از روزهاي هشتم يا نهم      
 آوردندي كه خود    »شير«در تبريز روز نهم     . ر و زينب و ام كلثوم و سكينه به روي اسبها در بازارها گرديدندي              بيما

 . داستاني داشتي

از هر كوي و     . از آغاز روز صد دسته شاه حسيني راه افتادي           . باال گرفتي » !ديوانگي«روز دهم يا عاشورا      
مردم قره باغ در تبريز و  تهران        . خون آلود بيرون آمدندي   كويچه قمه زنان با سرهاي شكافته و كفنهاي سفيد          

 .آوردندي» قفل به تنان«
 

 
 دو تن قفل به تن

                                                           
 )ويراينده(مرتب                                    =  درچيده - ١
 )ويراينده(بيرق ، پرچم                           =   درفش - ٢
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 در اينروز ماليان و بازرگانان و توانگران نيز خودداري ننموده با پاهاي برهنه و سرهاي باز، ِگل به رو ماليده به                      
ي، كساني چندان گريستندي و به سر كوفتندي كه از خود        جلو دسته ها افتادندي، به سرهاشان خاكستر و كاه ريختند         

انبوه زنان و   . بدينسان دسته هاي گوناگون از اينسو و از آنسو راه افتادندي و در بازارها بهم رسيدندي                . رفته افتادندي 
د رفتندي و   بسياري از قمه زنان به خودنمايي، چندان زدندي كه افتاده از خو            . مردان به تماشا ايستاده گريه كردندي     

 .ساالنه چند كس با اين آسيب درگذشتندي 

يك چيز بسيار بزرگ و سنگيني از چوب ساخته             .  گردانيدندي »نخل«در بسياري از شهرها روز عاشورا          
هر كويي نخلي داشتي و در آن روز بيست و سي تن يا بيشتر به زيرش رفته آنرا برداشتندي و در                        . ناميدندي» نخل«

ي، و چون دو نخل بهم رسيدي به يكديگر راه نداده به پيكار برخاستندي و سر و روي همديگر                    كوچه ها گردانيدند  
 .   گاهي نيز خون ريختندي١.را خَستندي

در شهرهايي كه دو تيرگي حيدري و نعمتي از ميان نرفته بود هر ساله در روز عاشورا پيكار به ميان افتادي و                          
 . سرها شكسته و تن ها كوفته شدي

اين نادانيها  . ن نادانيها چندان بودي كه اگر كسي بشمارد و داستان همه را بنويسد يك كتاب بزرگي باشد                  از اي 
ولي . در ايران رواج ميداشت تا رضا شاه پهلوي جلو گرفت كه ده سال بيشتر، كم نشاني از اين  نمايشها ديده شدي                      

ماليان ميكوشند كه بار ديگر آنها      چنانكه ميدانيم پس از رفتن او دولت به جلوگيري  نمي كوشد و              
را رواج دهند و چنانكه ميشنويم در بسياري از  شهرها  آغاز يافته و در  محرم همان نمايشها  به                          

  ٢.ميان مي آيد
 :چنانكه گفتيم اين كارها زيانهايي را در پي ميداشت و اينك آنها را  فهرست  وار  به كوتاهي ميشماريم

صد سال پيش رخ داده  به آن پرداختن و به گريه و سوگواري برخاستن از خرد                   داستاني كه هزار و سي     ـ١
اينكه پنداشته اند كه خدا از اين گريه و زاري خشنود گردد و پاداشها               . روگردانيدن و آن را لگدمال ساختنست     

گريه و  .  برخيزد خدا از كاري خشنود گردد كه ِبخُْردانه باشد و سودي از آن           . دهد ناداني ديگري از آنان ميباشد     
 !...چرا خدا به آن پاداش دهد؟!...  مويه به يك داستان كهن هزار ساله چسودي تواند داد؟

شگفتست كه بازماندگان حسين خودشان پس از يكي دو سال، پيشآمد را فراموش ساختند و به زندگي                      
سكينه دختر  . دچنانكه گفتيم علي بن الحسين با يزيد آشتي كرد و با او دوستي نمو                . پرداختند

حسين كه به گفته روضه خوانان در ويرانه شام مرده است و باشد كه شيعيان به اين مرگ او                     
خروارها اشك ريخته اند، سالها پس از آن زيسته و زن مصعب بن زبير شده بود كه سپس نيز                     

 .زن عبدالملك بن مروان گرديد و با خوشيها زندگي بسر داد
 
 

                                                           
 ) ويراينده                                                          (زخمي كردن                                               =   خَستن - ١
 )ويراينده.                       (انجاميده » جمهوري اسالمي«  پيروي از همين سياستهاي بدخواهانه است كه به - ٢
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 سيصد سال آن داستان را فراموش نمي كنند و آيا اين دليل روشني به سبكمغزي ولي شيعيان پس از هزار و  
 !...و بيخردي يك مردمي شمرده نخواهد بود؟

 به سينه زدن، زنجير به تن كوفتن، ِگل به رو ماليدن، خاك به سر ريختن، سر خود شكافتن، ُجستن و                        ـ٢
شيعيان اينها را  هنري پنداشتندي      . ي و بيابانيگري نيست   افتادن، نعره ها كشيدن و اينگونه كارها جز نشان ْدژخوي          

و اگر در ميان تماشاچيان يك يا چند تن اروپايي بودي  بنام خودنمايي، بيشتر كوفتندي  و  زدندي  و بلندتر                            
ولي راستي آنست كه همين نادانيها و مانندهاي آن دستاويز به دست اروپاييان داده كه                      . نعره ها كشيدندي   

 . شمارند و به زندگاني آزاد  شاينده  ندانند»نيمه وحشي«ن و ديگر شرقيان را ايرانيا

اروپاييان از سالها كوشيده اند كه شرقيان را در نادانيها و ْدژخويي هايي كه ميداشته اند                 
يكي آنكه شرقيان در سايه      : و ميدارند پايدار گردانند و از اين رفتار دو نتيجه خواسته اند              

ديگري . ، ناتوان و درمانده باشند و به آساني گردن به يوغ چيرگي آنان گزارند             همين نادانيها 
 .كه در اروپا نيز فراوانند پاسخي توانند داد» نيكخواهان جهان«اينكه بهانه در دست باشد و به 

 
 

 
 يك تن قفل به تن
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استان ها از اين نمايشها و      يك تن قفل به تن اينكه از صد سال باز اروپاييان كه به ايران و هند آمده اند د                     
، اينكه برخي شرقشناسان به      ١نادانيهاي شيعيان در كتابهاشان نوشته اند و پيكره ها برداشته به چاپ رسانيده اند                 

 .ستايشهايي از شيعيگري و از اين نمايشها پرداخته اند، همه از اين راه بوده است

ري دكتر جوزف فرانسه اي بوده، در كتابهاي          دو تن از شرقشناسان كه يكي مسيو ماربين آلماني و ديگ             
خود از كيش شيعي و از اين نمايشهاي شيعيان ستايشها نوشته اند، و اينها عنواني به دست ماليان داده كه آن دو                        

ما نيك ميدانيم   ولي  . به چاپ رسانيده اند   » سياست الحسينيه «نوشته را كه به فارسي ترجمه شده در دفتري بنام           
 .اسان از كاركنان سياسي ميباشند و نوشته هاشان جز از راه فريبكاري نيستكه اين شرقشن

به گفته مسيو ماربين نصير الدين توسي كار بسيار نيكي كرده كه در زمان تاخت مغوالن و در چنان هنگام                     
 علي جسته   گرفتاري، كينه شيعي و سني را فراموش نساخته و مغوالن را بسر بغداد برده و كينه از دشمنان خاندان                  

اين بوده آرزويش كه شيعيان هميشه چنان باشند و هيچگاه كينه سنيان را از دل بيرون نكرده بكارهاي                       . است
 . ديگري نپردازند

به گفته دكتر جوزف؛ شيعيگري در نتيجه روضه خواني پيشرفت بسياري كرده، و او آرزومند ميبوده كه                    
) كه بكار سياست اروپايي نيك ميخورند       (و به شماره شيعيان      شيعيان در اين راه، پيشرفت را از دست ندهند             

 .بيفزايند

 گذشته از آنكه گريه و ناله سهشها را فرو نشاند و آتش غيرت را خاموش گرداند، آنهمه روضه خوانيها         ـ٣
ي بدبختيهاي. و دسته بنديها كه مردم را سرگرم ميساخت، بيگفتگوست كه از پرداختن بكار زندگاني باز ميداشت               

كه گريبانگير ايرانيان شده و بدينسان درمانده و زبونشان گردانيده شُوندهاي بسيار داشته و بيگمان يكي از آنها                    
مردم بجاي آنكه از پيشآمدهاي جهان و از پيشرفتهايي كه در دانشها و ديگر زمينه ها رخ داده بود                         . اين بوده 

اين نتيجه آن سرگرميست    .  آن نمايشهاي بيهوده پرداخته اند     آگاه باشند و يا به انديشه كشور و توده پردازند، به           
  .كه از دست آزمندان اروپا مشت ميخورند و از ستم يزيد مينالندكه مي بينيم 

زنـان ايران كه از همه جا  نـاآگاهند و كمترين دلبستگي به كشور و زنـدگاني توده اي نمي دارند و از                          
 باره ديده نمي شود، شـُوندش جز اين نبوده كه بيشتر زمان را در                  درس خواندگان نيز هوش و فهمي در اين         

 ٢.روضـه خوانيها بسر برده و هوش و جربزه خود را در آن راهها بكار انداخته اند

 اين داستان گريه و زيارت با آن پاداشهايي كه نويد داده شده زيان بسيار بزرگ ديگري را دربرميدارد                   ـ  ٤
 . كاري گستاخ باشندو آن اينكه شيعيان به بد

                                                           
فرانسه است كه هشتاد سال پيش » توردوموند« و عروس قاسم آورده ايم از مهنامه   پيكره هايي را كه ما در اين كتاب از قمه زنان و قفل به تنان و از جنازه قاسم- ١

اين جهانگرد در قفقاز گرديده و براي آنكه بيابانيگري . و آن نيز از كتاب يكي از جهانگردان روسي برداشته . در پاريس بنياد يافته بود و سالها پراكنده ميشد 
 .ره ها برداشته و در كتاب خود به چاپ رسانيده است قفقازيان را نشان دهد از اينگونه پيك

 )ويراينده.                                    ( را ميشناساند١٣٢٣  پروا شود كه شادروان كسروي، زنان  ايران در سال - ٢
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بايد دانست كه مردم عامي درباره نيك و بد، فهم و بينشي را كه ميبايست  ندارند و يكچيز كه بد است                           
به دوزخ  ) يا دزد (آنان درباره اش تنها اين را دانند كه گناهست و مايه خشم خدا باشد و بدكاره                    ) مثال دزدي (

 . يباشدخواهد رفت و يگانه جلوگيرشان همان ترس دوزخ م

. از اينكه بديها زيان به زندگاني رساند و مايه نابساماني آن گردد چيزيست كه به انديشه ايشان نرسيده                        
اينست چون ميشنوند كه كسيكه گريه به حسين كرد و يا به زيارت بارگاه او رفت همه گناهانش آمرزيده گردد                    

 . ه هر بدي پا ميگزارنداز ترسي كه ميداشتند ايمن شده  ب. و بهشت به او بايا باشد

اين چيزيست كه از نخست آزموده بود و در اين چند سال كه به شُوند جنگ در ايران خوارو بار كم شد و           
زيرا ديده شد كه كسانيكه انبارداري كردند يا پياپي به نرخها               . نرخها باال رفت آزمايش ديگري بدست آمد        

نيز ديده شد   . ميبودند» لب جنبان «و مشهديان   » مقدس«يشتر حاجيان   افزودند و هزارها خاندان را از پا انداختند، ب         
كه همان پولهايي را كه از راه برانداختن خاندانها بدست آورده بودند، برداشتند و با پيشاني باز روانه كربال و                         

 .نجف شدند كه زيارت كنند و به ماليان پولهايي دهند

كشور و توده پروايي نمي نمايند و به ميهن پرستي ريشخند              اين نامردان كه بهانه در دست ميدارند و به             
آزاد » دلخواهي«ميكنند،  بدينسان از بدكاري نيز نمي پرهيزند و در سايه كيش بيپايي كه ميدارند خود را  به هر                     

 . مي شمارند

ي كه  شما اگر زماني به توده عامي پردازيد و باورهاي آنان را نيك سنجيد، خواهيد ديد در سايه سخنان                      
هميشه از ماليان و روضه خوانان شنيده اند چنين ميپندارند كه آدمي در اين جهان ناچار از گناهست و چاره كار                     

با امام حسين آن    » الست«اينست خدا روز    . همان گريستن به امام حسين و رفتن به زيارت او و ديگران ميباشد               
 . پيمان را بسته است

پاسخ خواهد  » !.چرا به كربال ميرويد؟   «:  ميرود به سخن پرداخته بپرسيد     اگر شما با يك شيعي كه به كربال          
بهتر است كه گناه نكني تا نيازمند        «: اگر بگوييد . »آقا، ما گناهكاريم بايد برويم و از گناهان پاك شويم           «:  داد

 .»!...مگر آدم ميتواند گناه نكند؟«: با شگفتي پاسخ خواهد داد» پاك شدن نباشي

سگ كه ناپاكست چون به نمكزار افتاد و         «: ميگويند. ني هست و بارها از زبانهاشان شنيده ام        در تبريز سخ  
اگر نيك  . »ما گناهكاريم و ناپاكيم و خود را به نمكزار مي اندازيم تا پاك شويم                  . نمك گرديد پاك شود    

 . نمي باشد) و كفارهدرباره گناه (انديشيد در اين باره باورهاي شيعيان، بيمانندگي به باورهاي مسيحيان 

يكي : چنانكه ميدانيم آدمي داراي دو گوهر است      . اين نكته را ميتوان با زبان ديگري نيز باز نمود         
 در بسياري از    .گوهر جان كه خواهاي بديهاست و ديگري گوهر روان كه خواهاي نيكيهاست            

ليكن در همانحال روانهاشان بيكار     . مردم گوهر جان بسيار چيره باشد و اينست ايشان خودداري از بديها نتوانند             
چنين كساني همانكه بشنوند اگر كسي به امام         .  هميشه ناآسوده باشد   ١نمانده آنان را نكوهش كند و فَرجادشان       

حسين گريست يا به زيارت رفت گناهانش آمرزيده شود، همچون تشنه اي كه به آب رسد با خشنودي و                            
                                                           

 )ويراينده(وجدان                                                       =   فرجاد - ١
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: به گفته عاميان  . نكوهش هاي فرجاد گرفته، خود را آسوده گردانند         شادماني پذيرند و اين را يك پاسخي به           
يك آدمكش، يك انباردار، يك دزد، يكزن بدكاره، يك آخوند              »  !دو چشم !. كور از خدا چه خواهد؟      «

 . به يك دستگاه آنچناني كه بيرنج و كوشش گناهان خود را بيامرزاند...  فريبكار ِبچه نيازمند است؟

شما مي بينيد تيمور لنگ با آن خونخواري و تيره دلي كه در اسپهان در يك روز هفتاد                   از همينجاست كه    
هزار آدم كشت و در بغداد از سرهاي كشتگان مناره ها افراشت، هميشه در جستجوي پيران صوفي ميبوده و                         

ست نكوال  مي بينيد صمدخان به آن پليديش كه افزار سيا          . چون يكي را مي يافته دست به دامنش مي يازيده            
گرديد و كسان بسياري از آزاديخواهان غيرتمند را كشت، روضه ميخوانانيده و هر ساله چهارصد تومان پول                      

 .اينها رازش همانست كه باز نموديم. شمع به كربال ميفرستاده

و از  شما با هر شيعي گفتگ     . داستان امام ناپيدا گذشته از ايرادهايش، زيانهايي نيز به زندگاني دارد              : پنجم  
بايد خودش بيايد و    «: گرفتاريها كنيد يا آرزوي نيكي جهان به ميان آوريد، بيدرنگ به پاسخ پرداخته خواهد گفت                

 ١.»فدا اولوم، گَُرك اوزي گلسون«: در تبريز گويند. »كارها را درست كند

مثال پس ماندن   . ميبايد روشن گردانم كه چيزهاييكه ما گرفتاري  ميشماريم در پيش شيعيان گرفتاري نيست                 
توده، چيرگي بيگانگان، ناتواني دولت، نابساماني كشور، پستي خيمها و سهشها و مانند اينها، نچيزهاييست كه شيعيان                 

يك شيعي، تا راه كربال  باز و روضه خواني آزاد است و دست به كاله و رخت او                     . باك دارند و گرفتاري شمارند    
در نزد شيعي بيگانگان كه به ايشان آزادي در كيش ميدهند بهتر از يك               . دزده  نمي شود، به هيچ چيزي ارج نگزار         

 . اين چيزيست كه بارها به زبان آورده اند. دولت ايرانيست كه آزادي از دستشان بگيرد

در پيش آنان گرفتاري آنست كه مي بينند بسياري از جوانان و ديگران سست باور شده اند و به روضه نميروند                      
اينهاست كه آنان گرفتاري ميشمارند و در اين باره يا           . زيارت نمي باشند و به ماليان ارجي نميگزارند        و در آرزوي    

 . در هر باره ديگري كه گفتگو شود، همان پاسخ گذشته را دهند

بدتر از اين آنكه در اين ده سال كه ما به كوشش برخاسته ايم و به خواست خدا در برابر ماديگري و بيديني                           
، دين را به روي بنياد بسيار استواري نهاده ايم و با يكايك گمراهيها و نادانيها نبرديده، تيشه ها به ريشه هر                           ايستاده

. زيرا در انديشه ايشان بايد اين كار را امام ناپيدا كند              . كدام فرو مي آوريم، اين كار ما به شيعيان گران مي افتد               
رزومندند امام ناپيدا پيدا شود و جهان را به نيكي آورد، آن نيكي                 اينان كه آ  . چنانكه گفتيم شيعيان كسان پرستند     

 . اينست از كارهاي ما دلتنگ ميباشند. جهان را چندان  نمي خواهند كه بودنش را با دست امامشان ميخواهند

داستان اينان داستان آن كودك نادانيست كه به لجنزاري افتاده بود و يكي كه ميخواست دستش را گيرد و                         
. ، در حاليكه مادرش نيز  نمي بود و نتوانستي آمد              »!بايد مادرم بيايد  «: رون آورد تن در  نمي داد و فرياد ميزد             بي

شما ميگوييد مهدي خواهد آمد و يكي از        : فراموش  نمي كنم روزي با يكي از ماليان گفتگو ميداشتم و چنين گفتم             
اين كار را   : من ميپرسم . ازد و همگي مردم را به يكراه آورد       كارهايش اين خواهد بود كه همه كيشها و دينها را براند          

خواهد كرد كه مردمان شب بخوابند و بامدادان كه بيدار شدند همگي شيعي               » معجزه«آيا با   ... چگونه خواهد كرد؟  
                                                           

 )ويراينده(ا شوم ، بايد خودش بيايد                                       فد- ١
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ا كداميكي از آي... گرديده باشند، يا با كيشها و دينها به نبرد پرداخته با دليلها مردمان را بسوي يك دين خواهد خواند            
با معجزه  «: اگر بگوييد : چون چيزي  نمي دانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم                    !... اينهاست؟

شما مي بينيد كه پيغمبر اسالم كه باالتر از مهدي           . زيرا چنان كاري بيرون از آيين خداست       . دروغست» خواهد كرد 
با دليلها مردمان را به     «: اگر بگوييد . ز راه دليل آوردن و نبرديدن نكوشيد       پنداري ميبود، به برانداختن گمراهيها جز ا       

،  اين كاريست كه ما به آن برخاسته ايم و گامهايي نيز پيش رفته ايم و جاي  شگفتست كه شما                      »يكراه خواهد خواند  
نمي پذيريد و دنبال    جاي شگفتست كه نتيجه اي را كه بدست آمده          . خشنودي نمي نماييد و به همدستي نمي شتابيد       

 . يك پندار بيپايي را ميگيريد

 »!...پس شما دعوي مهدويت ميكنيد؟«: مرد تيره مغز بجاي آنكه به پرسش من پاسخ دهد با تندي چنين گفت

من بجاي دعوي   !... من كجا و دعوي كجا؟     . من دعوي مهديگري  نمي كنم بلكه هيچ دعوي نميكنم           : گفتم
چون پاسخي نتوانست به      . شما به پرسش من پاسخ دهيد        . ي بايست كنم، كرده ام      بكار پرداخته ام و آنچه  م          

 . درهمگويي هايي پرداخت و من جلوش را گرفته، گفتگو را به پايان رسانيدم

به هر زبوني تن در ميدهند و يوغ بيگانگان را به گردن ميگيرند و اين                . اينست نـمونه اي از زيـانهاي آن افسانه      
 . ه يك راه رهايي به رويشان باز شود، چرا كه دستگاه امام ناپيدا بهم بخوردبر نمي تابند ك

به گفته او   . شگفتست كه دكتر جوزف از اين پندار نيز ستايشها نوشته و به يكرشته فريبكاريهايي برخاسته                     
هميشه آماده جنگ   شيعيان كه همگي پيدا شدن امام زمان را مي بيوسند و هر روز چشم براه او ميباشند، چنين مردمي                    

شيعيان همگي اميدمندند كه روزي به سراسر        : ميگويد. و مردانگي باشند كه همانكه امام پيدا شد به ياري او شتابند             
 .»  روزي اسباب طبيعي براي آن فراهم خواهد آمد١ال محاله«جهان دست خواهند يافت و مردمي با اين اميد 

در راه رواج كيش خود ميكنند و با اين اميدي كه به پيدايش              به گمان دكتر جوزف شيعيان با آن كوشش كه           
 .و از هر باره بزرگترين توده جهان خواهند بود خواهند كرد» ترقيات محير العقول«امام زمان ميدارند در آينده 

چند سال پيش يكي از ماليان تبريز به من چنين            . اين پندار بافيهاي دكتر جوزف عنواني به دست ماليان داده           
يكرشته جمله هاي پوچي را كه بنام       . »دليل آنرا از فرنگي بايد پرسيد     . شما ميگوييد امام زمان دليل ندارد     «: نوشته بود 

 .سياست بازي نوشته شده بدينسان پيش ميكشيد

آيا علماي نجف و كربال     !... آيا نوشته هاي جوزف درباره آمادگي و جنگجويي شيعيان راستست؟         : بايد پرسيد 
 قم و طلبه هاي ايشان و اين حاجيها و مشهديهاي تهران و تبريز و كاشان و قزوين به چنان آمادگي                               و سامرا و   
آيا ما با ديده نمي بينيم كه       !...  هاي ما وارونه گفته هاي دكتر فرانسه اي را نشان نميدهند؟            ٢آيا شَدسيده !... ميكوشند؟

اينها را  . »د آمد و كارها را درست خواهد گردانيد       خودش خواه «به هر پستي تن در ميدهند و دلهاشان خوشست كه            
 !...كه با ديده مي بينيم آيا باز بايد فريب گفته هاي دكتر جوزف را بخوريم؟

                                                           
 )ويراينده(ناچار ، ناگزير                                                                         =    ال محاله - ١
 )ويراينده     (دريافتن با يكي از حس هاي  پنجگانه    ) = بر وزن  برچيدن (   شدسيدن - ٢
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آنگاه گرفتيم كه سخن دكتر راستست و شيعيان به اميد آنكه امام زمان خواهد آمد به آمادگيهاي جنگي                           
ن با شمشير جنگ خواهد كرد و توپ و تفنگ و تانك و همه اين                ميكوشند، آيا نه آنست كه آنان ميگويند امام زما        

 !...با چنين پنداري آمادگيهاي آنان چه خواهد بود؟!.  چيزها از كار خواهد افتاد؟

فسوسا اگر اين افسانه ها مايه بزرگي و برتري مردمي توانستي بود  بايستي جهودان كه هزارها سالست چشم                        
 . گزار اين افسانه ايشانند پيش از ديگران به بزرگي و برتري رسيده باشندميباشند و بنياد» ماشيا«براه 

آنگاه چنانكه شيعيان به پيدا شدن مهدي اميدمندند، مسيحيان نيز به فرود آمدن عيسي از آسمان اميدمند ميباشند                  
چرا !... ه خود  نمي كند؟    و ما  نمي دانيم چرا دكتر جوزف اين دلسوزي و راهنمايي را كه به مردم ايران ميكند به تود                   

كشيشان فرانسه را بر نمي انگيزد كه به كوششهايي برخاسته  اميد مردم را به آمدن عيسي بيشتر گردانند و راه برتري                        
پس چشده كه مردم فرانسه بايد لشگرها آرايند و افزارها سازند و به                 !. و بزرگي را  به روي آن كشور باز كنند؟            

آيا !...  برتري و بزرگي را از آنراه طلبند، ولي ايرانيان از راه افسانه پرستي پيش روند؟                 كوششهاي سياسي پردازند و   
 !...مرگ خوبست ولي براي همسايه؟

 با آن آگاهي كمي كه از اسالم و تاريخ           فريبكار آلماني اين  . همين سخن را  به مسيو ماربين هم توان گفت          
خواست او ستم بني اميه را      . حسين دانسته بسوي كشته شدن رفت     «: آن داشته  به بافندگيهايي پرداخته چنين ميگويد        

همين را سياست بزرگي از حسين شمرده به شيعيان راهنمايي           . »پذيرفتن و از همانراه ريشه آن خاندان را كندن ميبود          
ديدگي ميكند كه همان روضه خواني و سوگواري را كه پيش گرفته اند رها نكنند و از همان راه نشان دادن ستم                          

 . پيشوايان خود پيش روند

چرا آن سياست بزرگ حسيني را !... پس چرا مسيو ماربين اين راهنمايي را به آلمانيان نكرده است؟        : ما ميگوييم 
!... چرا آلمانيان هنگاميكه آن سختيها را از ناپلئون كشيدند اين سياست را بكار نبستند؟                !... به آنان ياد نداده است؟     

كه پادشاهانشان خود را به كشتن دهند و توده آلماني كشته شدن آنان را دستاويزي سازند و همچون چرا اين نكردند    
 كه آن شكست را از فرانسه       ١٩١٨چرا در سال    !... ايرانيان روضه خوانيها برپا كنند و به نمايشهاي گوناگون پردازند؟          

چرا بجاي برخاستن هيتلر و     !... لسفه كار نبستند؟  و انگليس خورده ناخواهان گردن به پيمان ورساي گزاردند به اين ف            
 !...كارهايش از ستمديدگي خود سودجويي نكردند؟

اگر از اين جنگ شكست خورده بيرون آمدند و نيروشان بهم خورد              : اكنون هم دير نشده   
بجاي كوششهاي ديگر فلسفه مسيو ماربين را بكار بندند، و اگر نيازي به روضه خوان و قمه زن و                      

ير زن و مانند اينها پيدا كردند خواهند توانست از ايرانيان بخواهند و كار خود را راه                        شمش
 !.اندازند

اين دفتر  . چاپ شده » سياست الحـسينيه «چنانكه گفتيم اين نوشته هاي ماربين و جوزف  جداگانه  بنام                       
كه در ايران شور آزاديخواهي بسيار      ) قمري؛ويراينده (١٣٢٧در سال   : تاريخچه اي داشته كه من بايد در اينجا بنويسم        

نيرومند ميبود و آزاديخواهان پس از يكسال و بيشتر جنگ با محمد عليميرزا و ماليان، فيروز درآمده تهران را هم                        
گشاده بودند، و دشمنان آزادي، كه بيشترشان روضه خوانان و ماليان و پيروان ايشان ميبودند پس از ايستادگيها و                        
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ده و آتش سينه هاشان رو به خاموشي نهاده بود، و از آنسوي دولت خودكامه روس  سپاه به ايران                        جنگها نوميد ش  
آورده و آذربايجان و ديگر شهرها را گرفته به كاستن از نيروي آزاديخواهان ميكوشيد، ناگهان اين دفترچه به ميان                      

بسياري از مردم به تكان آمده، و با             ماليان و  روضه خوانان و           .  تو گفتيي نفت به روي آتش ريختند            ١.افتاد
پس فرنگيها امام حسين را      «: آزاديخواهان كه به كاستن از روضه خواني ميكوشيدند پرخاش آغازيده چنين گفتند              

 .اين را گفته به تكان آمدند.  »!ميشناسند و شما نميشناسيد، اي بيدينها؟
  

 
 يكتن از قمه زنان

 نخست نتيجه آن بود كه همگي روضه خوانان كه بيش از دويست تن               بيش از همه در تبريز شوري برخاست و       
نخست در بازارها   . ميبودند دست بهم داده چنين نهادند كه در بازارها و كويها روضه خوانيهاي همگاني برپا گردانند                

اردند و جلو آمد و يك بازار را ميگرفتند و از اين سرتا آنسر فرش ميگستردند و در ميانه منبر ميگز  . اين كار را كردند   
شد را بسته آنجا را انجمن ميگردانيدند و روضه خوانها هريكي با پيروانشان مي آمدند و فراهم مينشستند و يكي پس                      

سه روز و چهار روز بدينسان بسر برده چند روز ديگري             . از ديگري به منبر رفته مردم را گريانيده پايين مي آمدند            
 .  در همه اين كارها دشمني خود را با مشروطه فراموش  نمي كردندبازار ديگري را بر ميگزيدند، و

                                                           
 .    نخست در حبل المتين چاپ شده بود و سپس در دفتر جداگانه در تبريز به چاپ رسيد - ١
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نوبت . در تبريز هفده و هجده كوي از بزرگ و كوچك شمرده ميشد               . پس از ديري رو به كويها آوردند        
بنوبت آنها را گرديدند كه در هريكي چند روزي با گرد آمدن و روضه خواندن و دروغها سرودن و به مشروطه                           

ديدني ميبود كه از نوشته هاي دو اروپايي چه شور و تكاني برخاسته و چكارهايي كرده                      .  ميبردند نيش زدن بسر  
 .ميشد

چنانكه گفتيم دكتر جوزف از      . بود» انتظاريون«پيدايش دسته هايي بنام      » سياست الحسينيه «يك نتيجه ديگر     
تن به پيدايش چنان كسي و چشم براه او دوختن          پندار شيعيان دربارة امام ناپيدا ستايش نوشته و چنين گفته كه اميد بس            

برخي از ماليان همين را دستاويز گرفته در مشهد و تبريز و ديگر جاها دسته هاي                       . مايه زندگي يك توده باشد     
 .پديد آوردند) بيوسندگان(» انتظاريون«

 امام ناپيدا ميناليدند،    ميخواندند، از دير كردن   » ندبه«صد تن و دويست تن و هزار تن فراهم مي نشستند، دعاي              
ميگريستند، كم كم به شيون كردن و به سر و روي خود كوفتن ميرسانيدند و كساني افتاده از خود ميرفتند، و از                             

 . همي خواستند  با زور ناله و گريه امام ناپيدا را به بيرون آمدن  وادارند.  بامداد تا شامگاه با اين كارها بسر ميبردند

 ديگري هم پيش آمد، و آن اينكه چون از ناليدنها و گريستنها و به سر و روي خود كوفتنها                         در تبريز داستان  
همه با هم رو به كربال آوريم،        «: سودي بدست نيامد، سيد روضه خواني كه پيشواي بيوسندگان ميبود چنين گفت              

ز توانگر و كمچيز، و از سواره و پياده  اين پيشنهاد را پذيرفتند و انبوهي ا. »  خود را از آن درگاه خواهيم      ١برويم آيفت 
اين ميدانم  كه صد     . نميدانم چند هزار تن براه افتادند و چه اندازه از ايشان در راه از پا افتاده  نابود شدند                   . براه افتادند 

ه از مردم   نيك به ياد ميدارم كه در آن سال گدايان تازه اي در كوچه ها پيدا شده و براي آنك                  . خاندان به گدايي افتاد   
 .»ما پدرمان به كربال رفته«: آسانتر پول بگيرند چنين ميگفتند

 . اينست نمونه اي از آمادگي شيعيان به نمايشهاي بيهوده بيخردانه.  »سياست الحسينيه«اينست تاريخچه 

به كربال و   ) مردگان پولدار (يكي از زشتكاريهاي شيعيگري بردن استخوانهاي مردگان         : ششم  
اينكار چندان زشت و بيخردانه است كه من نميدانم چه نامي به آن               .  مشهد ميباشد  نجف و قم و   

 كسيكه مرده است بايد تن او را سوزانند و يا در زير خاك نهان گردانند كه از بوي                   .دهم و با چه زباني بنكوهم     
نه اي برايش چنان     بدش آزاري به مردم نرسد ولي آنان مرده را در يك قوطي به روي زمين نگه ميدارند، و ال                          

ميسازند كه بويش بيرون آيد و بدينسان مايه آزار مردم ميگردند، و چون يكسال ـ بيش يا كم ـ گذشت استخوانهاي                      
 .  راه مي افتند»عتبات مقدسه«او را در يك قوطي ديگري گزارده  بار ميكنند و رو به 

يماريهايي باشد، خود نشاني از نافهمي و         اين كار گذشته از آنكه مردم آزاريست و چه بسا مايه پراكندن ب                 
در زمانهاي پيش كه     .  از اينراه برخاسته است     رسواييهاخدا ميداند تاكنون چه      .  شيعيان و ماليان است     ٢ْدژآگاهي

                                                           
 )ويراينده(حاجت                                                                        =   آيفت - ١
 )ويراينده                    (وحشي ، فرهنگ ناديده                         =   دژآگاه - ٢
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عثمانيان گاهي به جلوگيري پرداختندي بارها رخ داده كه استخوانها را خرد كرده و در توبره اسب ريخته خواسته اند     
 ١.رز گذرانند و دانسته شده و مايه رسوايي گرديدهنهاني از م

 
 استخوانهاي مردگان را بار كرده به كربال ميبرند

 
اگر از  !...  به آن استخوانها چكاري هست كه از اين شهر به آن شهر ميكشند؟                !...  اين كار را چرا ميكنند؟     

از قم است و مرده اي كه در آنجا خوابيده  يك در بهشت از كربال يا از نجف يا          : خودشان بپرسيد يكي خواهد گفت    
مرده اي را كه در قوطي       : ديگري خواهد گفت  . همانكه بوق دميده شود و برخيزد يكسره به بهشت خواهد رفت             

ما گناهكاريم و به آن     : ديگري خواهد گفت  . گزارده اند و به نجف يا به كربال خواهد رفت از فشار گور ايمن باشد               
 .ما سگيم و خود را به نمكزار مي اندازيم: يا خواهد گفت. آستان پناهنده ميشويم

. با اين بهانه هاي سست، بكاري به آن زشتي و زيان آوري برميخيزند و آبروي يك توده اي را به باد ميدهند                         
وپاييان ار!... اروپاييان كه ايرانيان را ْدژآگاه و بياباني ميخوانند آيا اين دليل استواري در دست آنان نخواهد بود؟                    

نه، خودمان اگر شنيديمي كه مردمي با استخوانهاي مردگان چنان رفتاري ميكنند آيا دژآگاه و                 
 !...پستشان نشمارديمي؟

شيعيگري چنانكه از ديده دين و خداشناسي در خور نكوهش بسيار است، از ديده زندگاني هم                   : كوتاه سخن 
براي .  افتاده اند در زندگاني پست تر از بت پرستانند            شيعيان كه در دين به بت پرستي        . در خور نكوهش ميباشد    

 : روشني سخن مينويسم، امروز زندگاني به چندگونه تواند بود

.  بدينسان كه توده ها با يكديگر در كشاكش و نبردند              .يكي زندگاني كه اروپاييان پيش گرفته اند       
يان خود نيز آيين بخردانه اي نداشته با نبرد و              در م . جنگها ميكنند و خونها ميريزند و شهرها را ويران ميگردانند             

ولي در همانحال معني ميهن پرستي را ميدانند، به آزادي كشور و سرافرازي توده خود دلبستگي                 . كشاكش  مي زيند   
 . ميدارند، همگي دست بهم داده به آبادي كشور و به نيرومندي دولت خود ميكوشند، در دانشها پيش ميروند

                                                           
باكي «:   اين  داستان چندان شناخته است كه از مال محمد علي نخجواني كه يكي از مجتهدان مي بود و ده و چند سال پيش مرده پرسيده اند و او پاسخ داده - ١

 ) .ا له اسوه بعلي االكبر فقطعوه اربا ارب( » تن علي اكبر را نيز تكه تكه گردانيدند. نيست
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 بدينسان كه توده ها با يكديگر بجاي            .كه دين ياد ميدهد و ما خواهاي آنيم         ديگري زندگاني   
كشاكش همدستي كنند و بجاي جنگيدن و ويراني رسانيدن، به آبادي جهان كوشند و در ميان توده ها آيين بخردانه                    

عني راست خود   هر چيزي از كشاورزي و  داد و ستد  و بازرگاني و فرهنگ و زناشويي و سررشته داري به م                       . باشد
 ١.به دانشها بيشتر از اين ارج گزارده گردد. شناخته شده  به معني راست خود بكار بسته شود

زندگاني شيعيان هيچيكي از اينها نيست و بسيار پست تر از اينهاست و اين به چند شُوند است كه در پايين                            
 :فهرست وار ياد ميكنم

دارند و پيشرفت كارها را از آنان چشم ميدارند، و بجاي                شيعيان مردگاني را گرداننده جهان مي پن          ـ١
اين جهان از   . آنكه هر كاري را از راهش پي كنند و به نتيجه رسانند انجامش را از آن مردگان ميخواهند                      

 مثال يك توده اي چون به كشور و          .روي يك آييني ميگردد و هر كاري نتيجه كار ديگري ميباشد           
 براي نگهداري آن سپاه مي آرايد و توپ و تانك و هواپيما و ديگر افزارها آماده                   توده خود دلبستگي ميدارد و    

. ميگرداند، نتيجه اين كارها نيرومندي و سرافرازي آن شود، و كشورشان از افتادن به دست بيگانگان ايمن گردد                 
كه اين كشور را امام رضا يا       باور آنان اينست    . ولي شيعيان اين را نفهميده اند و پروايي به اين كارها  نمي دارند              

فالن زن پسر خود را از رفتن به سربازي يا از ياد گرفتن               . در ديگر كارها نيز چنينند    . صاحب الزمان نگه ميدارد   
هوانوردي بازميدارد و به اين انديشه است كه اگر روزي جنگي براي اين كشور پيش آمد و بمب اندازهاي                         

و مانند اينها   » نذر قرباني گفتن  «و  » توسل به حضرت عباس   «اندانش را با    دشمن بسر شهر رسيدند او خود را و خ         
فالن سبزي فروش و بهمان پينه دوز، دكان خود را برچيده و سرمايه خود را برداشته روانه كربال                         . نگه دارد 

 .شمار  نيايداز اين گونه چندانست كه به  . ميشود و به اين باور است كه امام حسين به او سرمايه خواهد رسانيد

خدا شناخته دستگاه آفرش را بسر آنان ميگردانند، همه به زمان            » گرامي داشتگان «چون آن مردگان را     ـ  ٢
در پندار شيعيان دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره هاي            . آنان پرداخته به زمان خود ارج نمي گزارند       

پيغمبرهايش را برانگيزيده، علي و حسن و         :  كرده است  خدا به جهان آنچه بايستي بكند       . بي ارج آن ميباشد    
حسين و جعفرش را كه گلهاي سرسبد آفرش بوده اند آورده، دستگاه كرباليش را راه انداخته، براي روز                          
رستاخيز ميانجياني اندوخته گردانيده، امام زمانش را در جابلقا و جابلسا آماده نگه داشته، ديگر كاري كه بكند                    

ن دوره هايي كه ميگذرد زمانهاي بيهوده جهانست كه هيچ ارجي نبايد گزاشت، و تنها كاري كه بايد                  نمانده و اي  
كرد آنست كه به زيارت رفت، گريه كرد، داستان فدك را فراموش نساخت، دست از گريبان ابوبكر و عمر                        

در . ي آنان بي بهره نماند     برنداشت، تا بدينسان امامان را از خود خشنود گردانيد و روز رستاخيز از ميانجيگر                 
نتيجه همينست كه هر بدبختي كه به توده و كشور پيش آيد و هر گرفتاري كه رخ دهد شيعيان پروا ننمايند                            

اينها عالمت آخرالزمان   «: بجاي خود، كه از همان نيز معجزه اي براي امامان خود پديد آورده چنين گويند                    
 .»است، خودشان خبر داده بودند

                                                           
 . را بخوانند »ورجاوند بنياد«  كسانيكه ميخواهند از معني راست دين و از زندگاني ديني آگاه گردند كتاب - ١
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 پندار شيعيان به وارونه       شه در پيشرفت است و آينده بهتر از گذشته ميباشد            جهان كه همي  
مگر آنكه امام زمان پيدا شود كه آن روزگار نويني           . در پندار ايشان، گذشته بهتر از اكنون و آينده بوده          . آنست

 .خواهد بود

 دولت دشمني ميكنند    بدخواهند و تا ميتوانند با    ) حكومت( شيعيان از روي كيش خود با سررشته داري           ـ٣
و از پرداختن ماليات و دادن سرباز خودداري مينمايند و چون اين را در گفتار آينده به گفتگو خواهيم گزاشت                      

 .در اينجا به آن نمي پردازيم

حال امروزي ايران كه يك توده بيست          . اينها انگيزه هاييست كه زندگاني شيعيان را بسيار پست گردانيده              
ن سياست كمترين ارجي را  نمي دارند و رشته كارهاشان به دست بيگانگان افتاده چند شُوندي                        در جها  ١ميليوني

صوفيگري، خراباتيگري، باطنيگري، علي اللهيگري،       .  ترين آنها كيش شيعيست      ٢ميدارد كه بزرگترين و ُهناينده      
عيگري كه كيش انبوه مردم است       ليكن شي . بهاييگري و مانند اينها هر كدام زيانهاي بسياري به اين كشور رسانيده              

 . زيانش بسيار بيشتر بوده

ما از گمراهيهاي شيعيان و از نادانيهاي آنان داستانهاي بسيار ميشناسيم و در اينجا چند داستاني را ياد خواهيم                       
 :كرد

ال به كرب »  بن عبدالعزيز  ٣سعود«وهابيان  به  سركردگي      ) قمري؛ويراينده (١٢١٦ چنانكه نوشتيم در سال      ـ١
به خانه ها درآمده كودكان و بچگان را كشتند و به زنان و دختران               . دست يافته شش ساعت به كشتار پرداختند      

بارگاهها را ويرانه گردانيده صندوقهاي سيمين و آهنين را شكستند و هيچگونه ناپاسداري دريغ                . دست يازيدند 
 .ه چند تن از ايشان از مجتهدان بزرگ ميبودندبه نوشته خود شيعيان، هفت هزار تن كشته گرديدند ك. نداشتند

از داستاني به اين شومي، شيعيان بايستي به خود آيند و اين بدانند كه آن گنبدها، تواناي هيچكاري                            
بايستي بيدار گرديده اين دريابند كه مردگاني كه دستگاه خود را نگه داري نتوانستند، ديگران را هم                    . نميباشند

ي آنان بجاي اينها به گمراهي افزوده از يكسو همان را دستاويز ديگري براي ناليدن و                       ول. نخواهند توانست 
 :زاريدن گرفته شعرها گفتند و مرثيه ها سرودند

 لم ادر اي رزايا هم اعج لها                                         لذبح اصبيه ام هتك نسوان

                           و هديه الغرمن ابناء عدنانومن رأي يوم تشريق بغيرمني                 

 ٤     سن ابن سعد سبيال و اقتدي                                              ابن سعودالشقي به ضل الشقيان 

                                                           
 )ويراينده.                                    ( نوشته شده و آمار ايرانيان  چنين بوده است ١٣٢٣  پروا شود كه اين كتاب در سال - ١
 )ويراينده(مؤثر                                                                           ) = بر وزن  تماشا ( ؛ هنايا ) پناهندهبر وزن (  هناينده - ٢
 )ويراينده.                  (بنام او ناميده شده » عربستان سعودي«  خاندان پادشاهي در عربستان از فرزندان همين كسست و - ٣
 .نام شاعري سروده » ازري« قصيده درازي است كه   از يك- ٤
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وهابيان چون قبر امام حسين را  شكافتند          «:  از سوي ديگر به دروغ پردازي برخاسته معجزه اي ساختند            
. بناگاه هوا بهم خورد و باد شديدي وزيدن گرفت           . ه آن حضرت با بدن پاره، بر سر بوريايي نهاده             ديدند ك 

 ١.»...وهابيان از ترس رو به گريز نهاده بيرون رفتند

كه در آزمندي و پول دوستي كم مانند ميدارند، از پيشآمد به سودجويي                  » خدام حرم «از اينها گذشته     
د و بنام آنكه از چوب صندوقهاي شكسته است به ايران و ديگر جاها بردند و                  پرداخته تسبيح هاي چوبي ساختن    

:  ميبوده چنين مينويسد   ٢كه يكي از ماليان بنام    » قصص العلما «نويسنده  . به توانگران به بهاي بسيار گزاف فروختند      
فنم گزارند كه بدان سبب     اميد كه آنرا در ميان ك     . چند عدد از آنها به دست والد افتاده كه چند دانه را من دارم             «

 نمودند و مالئكه پرهاي خود را علي        ٣يابم، چه آن صندوق را انبياء مسح كردند و ائمه تقبيل          ) دركات(نجات از   
 .»٤الدوام به آن سودند

نيك انديشيد كه   !  شما نيك انديشيد كه اين گروه تا چه اندازه در گمراهيها فرو رفته اند             
نيك انديشيد كه تا چه اندازه با خدا و آيين او            !  ه تكان آورد  هيچ چيزي نميتواند آنان را ب     

 !.نيك انديشيد كه چگونه به دروغسازي دليرند و چگونه در ناداني  پافشار ميباشند!  دشمنند
روسيان در مشهد توپ به گنبد آنجا بستند و سالداتها به           ) قمري؛ويراينده (١٣٣٠ چنانكه گفتيم در سال      ـ٢

د يزدي و ديگران را دستگير گردانيدند و در ميانه چند صد تن از مردم كشته شده كاالهاي                   درون رفته سيدمحم  
اين كار به شيعيان بسيار گران افتاد و با اينحال در ايران از ترس روسيان به خاموشي                       . بسياري به تاراج رفت    

را برانداخته بود و ماليان و        بويژه كه امپراتور روس مشروطه ايران          .   رفتار كردند    »تقيه«گراييده، به شيوه     
ولي در هندوستان شيعيان به جوش و خروش برخاستند و انجمنها برپا                  . پيروانشان بسيار خشنود ازو ميبودند      

 .گردانيده از دولت انگليس خواستار شدند كه از روسيان كينه آن كار را جويد

ري در اين زمينه نوشت و در يكي از           دارنده حبل المتين كه از بيرقداران شيعيگري ميبود گفتارهاي بسيا           
 در  :ببينيد كودني يك روزنامه نويس را     . »مسئله خراسان را قياس به تبريز نتوان نمود        «: آنها چنين گفت  

تبريز كه روسيان آن بيدادگريها را كردند و هفتاد تن كما بيش مردان ارجمندي را ـ از ثقه االسالم و شيخ سليم                       
يم و ديگران ـ به دار كشيدند و ريشه آزاديخواهي را از آنشهر كنده آزادي ايران را                 و ميرزا علي واعظ و مير كر      

از ميان بردند، نويسنده كودن سوراخ شدن چند جاي يك گنبدي را بزرگتر از آن ميشمارد و در خور سنجش                        
 .نمي داند

 و چون در آغاز       برخاست، ١٩١٤بدينسان شيعيان ميسوختند و ميساختند تا دو سال ديگر جنگ جهانگير               
اي از  » معجزه«كار آلمانها فيروزمند ميبودند و روسيان شكستهاي بسيار ميخوردند، شيعيان فرصتي يافتند و آن را                

» توس«بدست افتاده و از واژه هاي       » مضموني«شاعران را   . امام رضا دانستند و نابودي روس را پيشگويي كردند         
                                                           

 .  جمله هاييست كه در كتاب قصص العلما مي نويسد - ١
 )ويراينده.                                             ( كتاب قصص العلما نوشته ميرزا محمد تنكابنيست-٢
 )ويراينده                                                     (بوسيدن                                        =   تقبيل - ٣
 )ويراينده(ساييدن                                                                                            =   سودن - ٤
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سلطان توس جواب التيماتوم    «:  ميبود سودجسته دو بيتي ها سرودند      كه قافيه هاي آماده اي    » پروس«و  » روس«و  
 .»روس را پس از دو سال با توپ پروس داده بود

سپس كه در خاك روس شورشي برخاست و امپراتور نكوال از تخت افتاده خودش و خاندانش كشته                       
ان كشته شدن نكوال و خاندانش      شدند و سالها آشوب در ميان روسيان ميبود، زبان شيعيان درازتر گرديد و داست              

 .»با آل علي هركه در افتاد  برافتاد!  ديديد امام رضا او را گرفت«: را  به رخ همگي كشيدند

 دولتهاي اروپا كه از چهل سال پيش در برابر يكديگر دسته بسته                :ببينيد نافهمي تا چه اندازه است     
بودند تا به آن جنگ برخاستند، و دسته سوسيال            براي يكچنان جنگي آماده گرديده و صدها افزار بسيجيده              

ديموكرات روسي كه از ساليان دراز رنجها كشيده و گزندها ديده و نيرويي اندوخته بود تا فرصت يافت و به                        
» امام رضا «آن شورش برخاست، همه اينها را هيچ ميشماردند و كارهايي را كه در نتيجه آنها رخ داده بود بنام                       

 .ميخواندند

ويي همه جهانيان بايد بكوشند و رنج برند ولي هوده كوششها و رنجهاي ايشان بنام امامان اينان                         تو گ 
 . خوانده شود

 باز هم پيشگويي از نابودي روس         ١شگفتر آنكه هنوز از روس دست برنداشته اند و در آغاز اين جنگ                
من يقين  «: يك سرهنگي چنين گفته    ديگران بمانند، در تبريز روزي در ميان افسران گفتگو ميرفته،              . ميكردند

 .»امام رضا آنها را گرفته. ميدانم كه روسيه شكست خورده نابود خواهد شد

 پيرارسال كه سپاهيان دو دولت به ايران آمدند و رشته كارهاي كشور را بدست گرفته از جمله خواربار                   ـ٣
ند، در نتيجه اين رفتار ايشان ناگهان         براي خود خريدند و يا از بار كردن خواربار از شهري بشهري جلو گرفت                 

در تهران  . نرخها باال رفت و چون كشت خوبي نيز نكرده بودند در تهران و ديگر شهرها گرسنگي آغاز گرديد                   
 .كوچه ها پر از گدايان شد و صدها بلكه هزارها كس از گرسنگي مردند و يا دچار بيماريها گرديده نابود شدند

اي آنكه به خود آمده ببينند كه آن گرسنگي و بدبختي نتيجه            در چنان هنگامي ماليان بج    
ويراني كشور و ناتواني دولت، و ويراني كشور و ناتواني دولت نيز نتيجه بدآموزيهاي ايشانست               
و به گناه خود پي برده پشيماني نمايند، تيره دالنه از پيشآمد به سودجويي برخاسته در همه جا                  

نماز را ترك كرديد، روزه نگرفتيد،       ! ديديد اي المذهبها  «: نددر منبرها و نشستها چنين گفت      
روضه خوانيها برچيده شد، زيارت غدغن گرديد، زنها بي حجاب شدند، خدا به غضب آمده                 

اين بود سخناني كه در همه جا به زبان آورده انبوهي از مردان و زنان را                 . »اين بال را فرستاد   
 به سر كردن چادر واداشتند و بار ديگر روضه خوانيها            به گزاردن عمامه و كالههاي بي لبه و        

 .فزوني يافت
معني اين سخن آنست كه خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها                : روزي به يكي گفتم   

 فرستد و   ٢كرده تنها ايران را ميپايد كه همانكه از مردم يك نافرماني ديد به خشم آيد و پتياره                 
                                                           

 )ويراينده                                  (.    جنگ دوم جهاني كه در هنگام نوشته شدن اين كتاب هنوز برپا بوده است- ١
 )ويراينده(بال                                                                                                                                  =   پتياره - ٢
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سر خشنودي آيد و پتياره باز گرداند، اينست نمونه اي از            سپس كه پشيمان شدند و بازگشتند ب      
 .خداناشناسي شما
: من ميپرسم . چون زنهاي ايران رو بازكردند خدا اين گرسنگي را فرستاد          : شما ميگوييد 

آيا سنبل از زمين     !... آيا باران از آسمان نيامده؟     !... خدا چه كرده كه گرسنگي فرستاده؟       
در جاييكه هيچيكي از اينها نيست پس       !... گندمها را تباه گردانيده؟   آيا ملخ و سن     !... نروييده؟

شما با ديده ميبينيد كه خواربار را بيگانگان كشيده         !... خدا گرسنگي فرستاده؟  : چگونه ميگوييد 
.  ميبينيد كه مايه آن، ناتواني دولت و مايه ناتواني دولت بدآموزيهاي بيخردانه شماست            . ميبرند

 !.واي بشما! واي بشما. را به گردن خدا مي اندازيدبا اين حال گناه 
خدا از رو بازكردن زنان تهران كينه ميجويد آنهم از بچگان و زنان بوشهر               ! اي بيخردان 

پس چرا زنهاي اروپا و      !. اينان رو باز ميكنند و خدا به آنان خشم ميگيرد؟            !... و بندرعباس؟ 
رفته تنها از رو بازكردن زنان ايران خشم          آمريكا كه هميشه رو بازند خدا به آنان خشم نگ            

 !.خاك بسرتان اي نادانان!.  ميگيرد؟
آيا اين پاسخ    : گفتم. »باالخره مگر كارها در دست خدا نيست؟          «: در برابر اين سخنان چنين گفت         

!... بود؟آنگاه چرا تاكنون ندانسته ايد كه در اين جهان هيچ كاري بي شُوند و انگيزه نتواند                 !... پرسشهاي منست؟ 
 !.چرا با اينهمه ناداني و كودني به مردم پيشوايي ميكنيد؟

مينامد و به دعوي آنكه نابينا ميبوده و           » سيد محمد علي   « از چند سال باز در تهران مردي خود را                ـ٤
 بيشرميش تا آنجاست  . بينايش گردانيده به اداره ها و به خانه ها ميرود و پولها از مردم ميگيرد                 » حضرت عباس «

و  چون   .  »استكاني پر آب كنيد و بياوريد تبركش كنم و بخوريد و از بيماريها در امان باشيد                 «:  كه  مي گويد   
كسي تاكنون نجسته كه دعويش راست يا           . مي آورند آب دهان خود را به آن ريخته به مردم ميخوراند                  

ترا » حضرت عباس «كه ديد كه    !... ؟تو كجايي هستي و كه ميداند كه تو نابينا ميبودي          : يكي نپرسيده . دروغست
مگر كسي  !.  چرا با تن درست و گردن كلفت گدايي ميكني؟        !... آنگاه چرا پي كار نمي روي؟     !... بينا گردانيد؟ 

 .به هر اداره اي كه ميرود با پول بسياري بيرون مي آيد!.  بينا شد بايد به گدايي پردازد؟» معجزه«كه با 

روزي در وزارت   .  اداره ها پشتيبانش ميباشند و سپارشنامه به دستش داده اند           اين بدتر كه بسياري از سران     
: من چون خرده گرفتم و گفتم      . فرهنگ ديدم در جلو ميز يكي از كاركنان ايستاده و او پولي درآورده ميدهد                

نوشته و به   آقاي مديركل توصيه    !... چكنيم؟«: ، با يك افسوسي چنين گفت     »!.چرا به اين مفتخوار پول ميدهيد؟     «
 .»!دستش داده

وزارت فرهنگ كه بايد دشمني با پندارهاي بيپا كند، و جوانان را به كار و كوشش                : ببينيد
شيعي آن، پشتيباني از مفتخوار گردن كلفت و گداي دروغساز ميكند و              » مديركل«برانگيزد،  

 . سپارشنامه به دست او ميدهد
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كي از افسران به جلوش افتاده او را در اطاقها گردانيده كه             روزي ديگر شنيدم به دانشكده افسري رفته و ي         
 ريال بدستش   ١٥٠٠تنها از يك اطاقي      . در همه جا سرگذشِت ساختة خود را بازگفته و از جوانان پولها گرفته               

 .آمده است

وزارت جنگ كه بايد پندارهاي بيپاي بيهوده را از دلهاي جوانان بيرون گرداند و              : ببينيد
راني غيرتمند پديد آورد، بدينسان پندارپرستي را در دلهاي آنان ريشه دار تر                 از آنان افس  

اينها همه نتيجه كيشيست    . ميكند و زشتي گدايي و مفتخواري را در ديده آنان كم ميگرداند            
 .كه افسران و ديگران ميدارند و سراپا آلوده پندار و گمراهي ميباشند

كسيكه ْمرد و به     . است) تلقينيا به گفته خودشان      (مردگان  شنيدني تر از همه داستان دين آموزي به            
بشنو و بفهم اي بنده خدا، هرگاه كه «: گورش گزاردند بايد ماليي باالي سرش ايستد و با زبان عربي چنين گويد          

بگو خدا پروردگارمست و محمد پيغمبرمست ... دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسيدند كيست پروردگارت؟           
امامانمست، بگو بهشت راستست، آتش راستست، ترازو راستست، پل صراط                 ... ي و حسن و حسين       و عل 

 :ببينيد در همين يك كار چند ناداني گرد آمده است.  »...راستست،

 كسيكه مرده تن او الشه اي بيش نيست كه پس از چند روز از هم خواهد پاشيد و ديگر با آن كاري                       :يكم
اينكه تن را به زير خاك ميكنند براي آنست كه در زير خاك از               .  بود با روانست   نيست و هر كاري كه خواهد     

 . هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد

چيزي به اين آشكاري، تو گويي آنان  نمي دانند و از نافهمي چنين مي پندارند كه همه كارها با آن تن                          
»  منكر«و  » نكير«ورش گزاردند دو فرشته اي بنام       خواهد بود و گور  خانه اي بهر او ميباشد، و اينست چون به گ               

با گرزهاي آتشين به نزدش خواهند آمد و پرسشهايي خواهند كرد كه اگر پاسخ نتوانست، گرزهاي آتشين را به                   
 .سرش خواهند كوفت و گور پر از آتش خواهد گرديد

كسي اگر در زندگيش    .  دين دستور زندگانيست وكسي بايد آنرا در زندگيش دارد نه در ْمردگيش             :دوم
دين داشته كه نيازي به ياد دادنش نخواهد بود، و اگر نداشته سودي از ياد دادنش پس از مرگ بدست نخواهد                       

 !...پس آنان دين را چه ميپندارند كه به چنين رفتاري ميپردازند؟. آمد

در نزد آنان همان     پيداست كه آنان از معني راست دين بسيار دور ميباشند، و چنانكه گفته ايم دين                         
چنين ميپندارند كه خدا نيز جز همان دلبستگي را نميخواهد، و           . و پرستش آنهاست  » چهارده معصوم «دلبستگي به   

اينست كسي اگر پس از مرگ، آن دلبستگي را نمود، مايه خشنودي خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد                         
 . برد

ست، و اينست پرسشهايي كه دو فرشته از مرده خواهند كرد            در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربي ا        :سوم
به عربي خواهد بود و مرده بايد به عربي پاسخ دهد، و جاي گفتگوست كه فالن تُرك و بهمان كُرد كه مي ميرد                      

 !...آيا  درزمان  عربي دان ميگردد؟
 



 
 
 

 :گفتار چهارم 
 زورگوييهايي كه ماليان ميكنند

 
. اكنون ميخواهيم از ماليان و زورگوييهاي آنان سخن رانيم         شايست سخن رانديم، و   از شيعيگري چندانكه مي     

 .شيعيگري كه خود دستگاهي بوده ماليان به روي آن دستگاهي چيده اند

كه خورده و آن رنگهايي كه گرفته به اين نتيجه رسيده كه سررشته داري يا                          شيعيگري با آن پيچهايي     
ما جانشينان آن اماميم و فرمانروايي امروز       : ماليان آنرا گرفته ميگويند   .  امام ناپيداست  فرمانروايي در اين زمان از آنِ     

 . از آن ماست

از آنسوي دولت را    . با همين عنوان مردم را زيردست خود مي پندارند و از ايشان زكات و مال امام ميگيرند                    
يات نپردازند و فرزندان خود را به سربازي           شناخته به مردم چنين مي آموزند كه تا توانند مال             » غاصب«و  » جائر«

 .بدزدند  »با اجازه از علما «نفرستند، اگر پول دولت به دستشان افتاد 

 پذيرفته و از روي قانونها زندگي ميكند، ماليان با اين نيز دشمني مينمايند و مردم را                   ١اكنون كه ايران مشروطه   
 . به بدخواهي و كارشكني وا ميدارند

خود شيعيگري با   .  بسيار بزرگيست  كه ماليان ميكنند و زيان آن نيز بسيار بزرگست                    اين يك دعوي   
 . زيانهايش يكسو، و اين دعوي ماليان با زيانهايش يكسوست

  از  اينرو از دويست سال  باز كه در             . زندگاني  توده ايست    ٢رگ سهندة ) حكومت(سررشته داري   
شده، گفتگوها در اين زمينه رفته و شورشها پديد آمده و خونها ريخته                ميان  توده هاي اروپا و آمريكا تكاني پيدا            

  . دعوي ماليان بسيار بزرگست: نميگويم٣بيشُوند.  شده

زيرا ماليان كه سررشته داري را از آن خود           . از آنسو نتيجه اين دعوي دو دلي مردم و سرگرداني ايشانست             
، پس ناچاريست كه سررشته داري ديگري باشد و مردم نيز            )٤فتو خود نتوانند گر   (ميشمارند آنرا  بدست نميگيرند      

به . شناسند و از بدخواهي و كار شكني باز نايستند        ) جائر(» ستمكار«دولتي باشد كه مردم آنرا      . به آن خوشبين نباشند   
خيزند كه باور   از درون به چيزهايي باور دارند كه نتوانند بكار بست، و در بيرون بكارهايي بر                 «: گفته يكي از ياران   

 .»ندارند

                                                           
 نوشته شادروان كسروي، » رين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه نژاد آدميستمشروطه؛ بهت« براي دانستن معني درست مشروطه ، كتاب  - ١

 )ويراينده.                                                                                      (ديده شود» محمدعلي پايدار«       گردآورنده شادروان 
 )ويراينده(برانگيختن احساسات ، متأثر گردانيدن      = رك احساسات      سهانيدن برانگيزاننده احساسات ، مح=   سهنده - ٢
 )ويراينده(بي دليل                                                                                                                                       =   بيشوند - ٣
افتاده اند به گفتار دراز و جدايي » حكومت« سال به ياد ١٣٠٠ پس از ١٣٥٧ اينكه چرا ماليان در سال  نوشته شده و١٣٢٣د كه اين كتاب در سال پروا شو  - ٤

 )ويراينده.                                            (را بديده گرفت» خواست سياست جهاني«نيازمند است كه پيش از هر دليلي ميبايد 
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چنانكه امام جعفر   . ماليان با دولت ايران همان رفتار را ميكنند كه امامانشان با خالفت اسالمي كرده بودند                    
صادق خود به خالفت  نمي كوشيد و آنرا بدست نمي آورد و به ديگران كه كوشيده و بدست آورده بودند گردن                          

مني و كارشكني وا ميداشت، همچنان ماليان خودشان رشته كارها را               نمي گزاشت و بلكه پيروان خود را به دش           
بلكه . بدست  نمي گيرند و به ديگران كه گرفته اند گردن نگزارده مردم را به بدخواهي و دشمني بر مي انگيزند                          

 بيگمان  زيرا به جعفر بن محمد اگر خالفت را دادندي        . ميتوان گفت كه زورگويي اينان بيشتر است تا زورگويي آنان         
ليكن به ماليان اگر هم سررشته داري       ). چنانكه نواده اش علي بن موسي وليعهدي مأمون را پذيرفت          (آنرا پذيرفتي،   

زيرا ايشان گذشته از اينكه گروهي بي سر و نابسامانند و پيداست              . داده شود نخواهند پذيرفت و نخواهند پيش آمد        
شمارند كه در نجف يا قم يا شهر ديگري نشينند و بي تاج و تخت                    كه سـررشته داري نتوانند، خود ايشان بهتر مي         

 . فرمانرانند و پول هاي مفت گيرند و بي رنج و آسوده  به خوشي پردازند

شهرباني و شهرداري و ديگر اداره ها خواهد، سررشته دار  بايد              . سررشته داري يا فرمانروايي به سپاه نياز دارد        
. ماليان  نمي خواهند اين كارها را به گردن گيرند            . ردم و آبادي كشور باشد     پاسخده آرامش شهرها و آسايش م      

 . دوست ميدارند كه بي هيچ رنجي باج گيرند و بي هيچ پاسخدهي فرمان رانند

آنان سود خود را در اين ميشناسند كه بدانسان كه امروز هست دولتي باشد كه كشور را راه برد و كارهاي                           
شناخته شده مردم از درون دل، علما را پيشوا و           » جائر«هد، ولي در همانحال در پيش مردم         سررشته داري را انجام د    

دولت كه سپاه ميگيرد، پاسبان و      . رنج را دولت كشد و سود را آنان برند        . فرمانروا شناسند و پولهاشان به آنان پردازند      
ولي آنانكه به هيچ كاري  نمي پردازند و هيچ             ژاندارم نگاه ميدارد، اداره ها برپا ميكند، هرچه بگيرد حرام باشد،               

دولتيان همگي به دوزخ روند و آخوندها يكسره         . پاسخدهي به گردن  نمي گيرند هرچه بگيرند حالل شمرده شود            
پاسبان كه در گرما و سرما، شبها را بيداري ميكشد و به خاندانها نگهباني ميكند گناهكار باشد،                   . رو به بهشت آورند   

باشد  بـدنام   »  حكومت عرفي «يك    : كوتاه سخن . گان و سيد بچگان ويـلگرد و مفتخـوار نيكوكار باشند        ولي مالزاد 
 . رنج را آن كشد و سود را اين برد. باشد ارجمند و نيكنام» حكومت شرعي«و  بي ارج، و يك 

يكسره به زيان توده    ولي بيگفتگوست كه اين آرزو      . اين آرزوييست كه ماليان ميدارند و تاكنون پيش برده اند         
چنانكه گفتيم اين نتيجه اش دو دلي مردم است و نتيجه دو دلي نيز جز درماندگي و بدبختي يك توده نتواند                        . است
 . بود

مردمي كه بيست ميليون، يا بيشتر و كمتر، توده اي پديد آورده اند و در يكجا  مي زيند، بايد همگي ايشان                            
بستگي دارند، هريكي خود را پاسخده پيشرفت آن كارها دانسته به اندازه                   بكارهاي توده اي ارج گزارند و دل          

آن كشور خانه ايشانست، سرچشمه زندگاني ايشانست، بايد به نگهداري آن كوشند             . تواناييش كوشش دريغ نگويد   
ازي و آزادي   از اين راه است كه يك توده فيروزمند تواند بود و با سرفر              . و سربازي در آن راه را باياي خود دانند         

 . تواند زيست
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٧١  

مردمي كه به كشور خود دلبستگي ندارند و بكارهاي توده اي ارج نگزارند جاي هيچ گفتگو                
نيست كه بيگانگان به ايشان چيره خواهند گرديد و يوغ بندگي را به گردن ايشان خواهند                      

 . گزاشت
دعوي : از اينجاست كه ميگوييم   . گردانندبيست ميليون توده را دچار بدبختي مي       . اينست نتيجه آن رفتار ماليان    

 .ماليان بسيار بزرگست و زيان آن نيز بسيار بزرگ ميباشد

بهترين گونه  ) يا سررشته داري توده   (مشروطه  . يك نمونه از رفتار ماليان و از نتيجه آنها داستان مشروطه است            
اين نشان پيشرفت جهان    . روطه مي شايد  اگر در زمان اسالم جهان را خالفت شايستي، امروز مش          . سررشته داريهاست 

 .است كه توده ها خودشان رشته كارهاي توده اي را بدست گيرند و آنرا  راه  برند

تا سپس در اروپا پديد آمد و بيشتر          . مشروطه در زمانهاي باستان در يونان و روم پديد آمده ولي نپاييده بود                
خواهان آن ميبودند و سالها ميكوشيدند تا شادروانان سيد عبد اهللا              در ايران نيز غيرتمنداني      . كشورها آنرا پذيرفتند  

بهبهاني و سيد محمد طباطبايي پيش افتاده جنبشي پديد آوردند و بدانسان كه در تاريخ نوشته شده از مظفر الدينشاه                      
 . فرمان مشروطه گرفتند و مجلس شوري در تهران گشاده گرديد

بودند و سه تن از علماي بزرگ نجف كه آخوند خراساني و حاجي ميرزا              با آنكه پيشواي اين جنبش دو سيد مي       
 . حسين تهراني و حاجي شيخ مازندراني باشند، مردانه پشتيبانيها  مي نمودند،  در ميانه با ماليان نبرد سختي پديد آمد

 

 
 

ه شوريده اند، رشته    در آغاز كار، اينان چون معني مشروطه را  نمي دانستند و چنين مي پنداشتند كه مردم ك                     
ولي بيش از هفت يا     . كارها را از دست دربار گرفته به دست آنان خواهند سپرد، از اينرو با آن همراهي مي نمودند                   

هشت ماه نگذشت كه راستي را دريافته دانستند كه مشروطه نه به سود آنان، بلكه به زيان ايشان ميباشد و اين بود به                          
ا كردند، با دربار همدست شده كوششها بكار بردند، در ميانه جنگها رفت، خونها                    دشمني پرداختند، دسته بنديه    

چون در انجام كار، مشروطه خواهان چيره درآمدند و تهران را گشاده محمد علي ميرزا را برانداختند،                     . ريخته شد 
 سال كه سپاه روس در       اين بار ماليان دست به دامن دولت بيداد گر روس زده نكوال را پشتيبان خود گرفتند و ده                     

 .شهرهاي ايران ميبود از هيچگونه پستي و نامردي باز نايستادند
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پس از همه اينها چون نكوال نيز برافتاد اين بار به خاموشي و كناره گيري گراييدند و كم كم با مشروطه به                            
 فرستادند، در اداره ها كار       فرزندان خود را به دبستانها    . آشتي و دوستي پرداخته از مشروطه به سودجويي برخاستند         

گرديده مشروطه را با    » متجدد«يكدسته  . براي بستگان خود گرفتند، از هر راهي توانستند از سودجويي باز نايستادند             
مگر امام حسين در راه عدالت كشته        . امامان هميشه با ظلّام و مستبدين در جنگ بوده اند           «: شيعيگري سازش دادند  

بسياري از آنان خودشان را به       .  سخنان فراوان به ميان آوردند و بازار خود را گرم گردانيدند              از اينگونه . »!...نشده؟
 .ادارات انداخته يا دفتر اسناد رسمي گرفته از دولت كار پذيرفتند

آن دعوي را كه درباره فرمانروايي ميداشتند رها        . ليكن در همانحال دشمني خود را با مشروطه فراموش نكردند         
خوانده ماليات دادن و به سربازي رفتن را حرام ستودند، باز نويد بهشت دادند، باز حور                 » جائر«باز دولت را    . نكردند

هر گامي كه در راه پيشرفت       . از هر راه كه توانستند مردم را به دلسردي از مشروطه وا داشتند                . و غلمان فروختند  
رويي، يكسو از اداره هاي قانوني بهره جستند و يكسو از              از بيشرمي و خيره      . برداشته شد از هايهوي باز نايستادند      

 . گرفتند» رد مظالم«حاجيان و مشهديان زكات و مال امام و 

 »هم از توبره خوردند و هم از آخور«: به گفته عاميان
اكنون كه در تهران تكاني برپاست و براي مجلس چهاردهم نمايندگاني برگزيده ميشود، چند تن از ماليان                      

ها به چاپ ميرسانند و مردم را به گرفتن           » بيانيه«ند كه پسران يا برادران خود را برگزينانند و با صد بيشرمي                ميكوش
حاال كه اين   «: در همانحالي كه اين كار را ميكنند در پشت سر چنين ميگويند               . وا ميدارند » رأي«و دادن   » تعرفه«

 .»اب كرد كه تا بتوانند از بدعتها جلوگيري كنندالمذهبها كار خود را پيش برده اند بايد علما را انتخ

رفتار اينان دليل ْبرنده ايست كه گروهي          . از اين ماليان داستانهايي هست كه اگر نوشته شود كتابي گردد               
راستي هم آنست   . بيدينند و جز در پي خوشگذرانيهاي خود  نمي باشند و اين پيشه را بهترين راه براي آن ميشناسند                    

 . زمان مشروطه در ميان ماليان نيكان و بدان هر دو ميبودندكه پيش از 

ولي چون مشروطه برخاست و ناسازگاري ماليي با آن دستگاه روشن گرديد، كساني كه بهره               
از پاكدلي و نيكخواهي ميداشتند خود را به كنار كشيدند و نماندند در ماليي مگر تيره دروناني                   

ري را نفهميده اند و  از نيكخواهي و دلسوزي به مردم              كه از زندگي جز شكم پرستي و كامگزا        
 . بيكبار بي بهره اند

يكي از آنان كه از ماليان آذربايجان ميبوده، در سال نخست جنبش مشروطه به نمايندگي از علما به مجلس                        
ن مرد به   شوري فرستاده شد و در آن مجلس كه قانون اساسي گزارده ميشد و كشاكشهاي بزرگي در ميان ميبود، اي                    

 و ديگران، هواداري بسيار از آن قانون كرده، از همانراه جايگاهي در ميان مشروطه خواهان يافت و ١همدستي دو سيد 
گزافي از گنجينه دولت براي خود گرفت و         » مستمري«از بزرگان بشمار رفت و زيركانه از آن فرصت سود جسته              

ستاد و يا در آموزشگاههاي ايران به درس خواندن گزاشت كه              به اروپا فر  ) جز يكي (فرزندان خود را كه بسيارند       

                                                           
 )ويراينده(  شادروانان سيد عبداهللا بهبهاني و سيد محمد طباطبايي                                            - ١
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و اكنون  (چون بازگشتند و يا از آموزشگاه بيرون آمدند هريكي در اداره اي جا گرفته ماهانه هاي گزافي دريافتند                       
 ).هم در مي يابند

ميشه، هم از   را رها نكرده و در اين سي و هشت سال ه             » حجت االسالمي «پس از همه اينها خود او دستگاه          
از آنسو در گزاردن قانون اساسي دست داشته و از اينسو در خانه خود              . مشروطه خواهي سود جسته و هم از آخوندي       

اگر !... هيچ نينديشيده كه اگر مشروطه است پس اين دستگاه آخوندي چيست كه من ميدارم؟                 . گفته» فقه«درس  
آيا از روي قانون اساسي     !... ِبچه كار خواهد خورد؟   »  جعفري فقه«كشور با قانون اساسي راه خواهد رفت ديگر اين           

تنها آن خواسته كه در هر دو سو  بازار گرمي دارد و سود جويد، و با                  !... من چه كاره ام و چه عنواني توانم داشت؟        
  .با همان دو رنگي و زيركي روز ميگزاردآنكه اكنون بيش از هشتاد سال ميدارد 

در سالهاي نخست مشروطه با چند تني       : يكي از آذربايجانيان چنين ميگويد    . گري هست از همين مال داستان دي    
. برپاست» مجلس درسي «چون رفتيم ديديم در تاالر بزرگي       . روزي گفتم بديدن فالن آقا رويم     . به تهران رفته بوديم   

آيا صورت كسي را كشيدن     «: ودگفتگو از اين مير   . است» تقرير و تحقيق  «طلبه ها تاالر را پر كرده اند و آقا سرگرم            
 ...).هل يجوز التصوير ام ال؟(» ...جائز است يا نه؟

آقا گفت و   . ما هم نشسته گوش داديم     . گفت و بسر سخن رفت     »  صبحكم اهللا با الخير   «ما چون نشستيم آقا        
بهتر است  (» وط تركه االح«: طلبـه ها گفتند، حديثها خواندند و دليلها آوردند، سرانجام به آنجا رسيد كه آقا گفت                 

 ).كه پرهيزيده شود

. »فالن پسر آقا كه به اروپا براي درس خواندن رفته بود باز گشته                «: ما چون برخاستيم در بيرون چنين گفتند        
به شيوه اروپايي صندلي و ميز گزارده شده، . چون رفتيم ديديم در آنجا دستگاه ديگريست. گفتيم  به نزد او هم رويم     

:  چون نشستيم و سخن آغاز شد پرسيديم       . گفت» مغسي« باز و رخت فرنگي به ما دست داد، چندبار             آقازاده با سرِ  
 . را نام برد» رسم و نقاشي«آقازاده چون درسهاي خود را شمرد يكي هم . »خوب آقا در چه رشته ها درس خوانديد؟«

پدر به  .  چنين پاسخي ميدهد   ما در شگفت شديم كه پدر در آنجا چنان گفتگويي  مي داشت و پسر در اينجا                   
 .خوبي ميباشم» نقاش«من آنرا درس خوانده ام و : ، پسر ميگويد»كشيدن صورت كسي جائز نيست«: طلبه ها ميگفت

 : ماليان نجف و كربال رفتارشان ديگر است. اينها نمونه هايي از حال و رفتار ماليان ايرانست

لكار يا بهمان كشاورز روستايي ميبوده، در آغاز جواني            بيشتر آنان پسر فالن سبزي فروش يا فالن گِ           نخست
براي گريز از كار رو به مدرسه آورده و در آنجا با تنبلي و مفتخواري زيسته و آنرا خوش داشته و پس از سالهايي با                          

 زيسته تا   به نجف يا به كربال رفته و در آنجا نيز با مفتخواري روز گزارده و سالها بدانسان                  » مقدس«پول فالن حاجي    
برخي نيز آقازادگانيند كه پدرانشان       . خوانده شود » حجت االسالم «شمرده شود و     » مجتهد«به جايي رسيده كه       

 .        داشته اند و اينان چشم باز كرده آنرا ديده و جز آن  نشناخته اند» حجـت االسالمي«دستگاه 

 به اندازه كودك ده ساله آگاهي  نمي دارند و            بهرحال ايشان مردان بيدانشي هستند كه از جهان و كارهاي آن           
است جايي براي دانش يا      » اصول و فلسفه  «و از بافندگيهاي دور و دراز         » فقه و حديث  «چون مغزهاشان انباشته از      

در جهان اينهمه تكانها پيدا شده، دانشها پديد آمده، ديگرگونيها رخ داده، آنان يا ندانسته اند و                 . آگاهي باز نمي باشد   
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در اين زمان  مي زيند و جهان را جز با ديده هزار و سيصد سال                 . يا دانسته نفهميده اند و يا فهميده پروايي ننموده اند         
 .پيش  نمي بينند

سي سال و چهل سال سختي به       . »!مقدمه واجب واجب است يا نه؟     «بي دردانيند كه شش ماه درس خوانند كه          
 بردن از پول هند و      ١بزرگترين آرزوشان ُرُسد  . ناميده شوند » حجت االسالم «خود دهند كه روزي رسد و        

 .ايران باشد» مقدس«از بازرگانان » مقلداني«گردآوردن 
 آنان خود را  بيكبار از مشروطه بيگانه گرفته و  همان دستگاهي را  كه پيش از زمان مشروطه مي بوده                           دوم  

ا رفت و قانون اساسي گزارده شد و اكنون سي و هشت سال              در ايران آنهمه تكانها پديد آمد و جنگه       . نگه داشته اند  
است كه دستگاه  مشروطه  برپاست، آنان در  نجف و كربال همه اينها را ناديده گرفته اند و از مردم جز آن چشم                              
نمي دارند كه در هر كاري فرمان از ايشان برند و زكات و مال امام به ايشان فرستند، و اگر دولت جنگي خواست                           

 . از ايشان طلبد»  تويف«

هنوز سرگرم  . را كه دانسته نيست به چكار خواهد آمد  سخت دنبال ميكنند               »  فقه و اصول  «هنوز درسهاي   
 .  ميباشند٢»هاي عملي رساله«

در زمان آخوند خراساني و آندو تن ديگر فروغ مشروطه خواهي به نجف و كربال نيز تافت و تكانهايي در                          
. ي همانكه آن سه تن يكايك ْمردند، آن تابش و فروغ از ميان رفت و نشاني باز نماند                           ول. آنجا نيز پديد آمد    

شنيدنيست كه ميرزا حسين ناييني كه از شاگردان آخوند ميبوده در زمان زندگي او كتابچه اي درباره مشروطه و                         
و از دستها باز گرفته،     سودمندي آن نوشته و چاپ كرده بود، سپس پشيمان گرديده و نسخه هاي آنرا يكايك جسته                  

 . و چنانكه گفته ميشود بجاي آن كتابي درباره روضه خواني و سينه زني و آن نمايشها نوشته و بيرون داده است

اين نمونه اي از پرواي ايشان به سود خودشان، و از بي پرواييشان به سود كشور و توده                       
 دستگاه خود به بدبختي بيست مليونها       تيره دالنه در راه نگهداري    : يك جمله ميبايد گفت   . ميباشد

 . مردم خرسندي ميدهند
 : اما  روزي خواري  ايشان  از  دو  راه  است

رسد، و آنان   » حجج االسالم « كه ساالنه با دست نمايندگان انگليس به            ٣يكي از پول هند    
لهايي كه  ديگري از پو  . هريكي خود ُرُسدي برداشته بازمانده را به طلبه هاي پيرامون خود بخشد            

 . ايران فرستند و يا با خود برند» مقدس«بازرگانان و توانگران 
ولي از پول توانگران و بازرگانان ايران ميبايد به           . از پول هند كه چندان آگاهي نمي داريم سخن نمي رانيم             

 : گفتگو پردازيم

                                                           
 )ويراينده(سهم ، حصه                                                                      ) =  بر وزن  سبد (   رسد - ١
 ) ويراينده.                          (ساله هايي پيوست آخر كتاب ديده شود  براي آشنا شدن با چنين ر- ٢
 )ويراينده(  براي آگاهي درباره پول هند  پيوست آخر كتاب ديده شود                                    - ٣
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ند و به توده و كشور بدخواه        اين بازرگانان و توانگران يا حاجيان مقدس ايران، گروهيند كه با مشروطه دشمن              
» ال مذهب «همانكه نام ميهن پرستي يا قانون يا مانند آن شنوند گستاخانه ريشخند كنند، مشروطه خواهان را                   . ميباشند

 . در اين كشور زيند و با هرگونه نيكي درباره آن دشمني نمايند. ناميده از بيفرهنگي باز نايستند

سپس نيز  .  ناسازگار يافته دشمن شده اند و كينه از همانجا ريشه گرفته             اينان نخست مشروطه را با كيش خود       
جدايي از توده و برتري فروشي به مردم و ريشخند و بدگويي را دوست ميدارند و خودخواهانه از اين كارها لذت                        

ون بد ميگويند و    اگر در نشستهاشان باشيد خواهيد ديد چگونه پياپي از دولت و توده و كشور و مشروطه و قان                 . ميبرند
 .ريشخند ميكنند و ميخندند و لذت  مي يابند

خوش ميافتد كه گردن ميكشند و از قانونها . اين به آنان خوش ميافتد كه در ميان توده، توده اي پديد آورده اند            
 .خوش ميافتد كه به همگي  زباندرازي  ميكنند. سر مي پيچند

ليات خودداري ميكنند و براي پرده كشي به درآمدهاي گزاف           از آنسوي اين به سود ايشانست كه از دادن ما           
، خوش ميافتد كه با دادن رشوه پسران خود را از رفتن به سربازي آزاد ميگردانند،                    دو دفتر نگاه ميدارند   خود  

 خوش ميافتد كه از همه چيز كشور برخوردار ميگردند و  با خوشي بسيار  مي زيند و به هيچ بايايي درباره آن گردن                        
 .نمي گزارند

اين رفتار سركشانه را ميكنند و دستاويزشان كيش شيعي، و پشتگرميشان به ماليان، بويژه به دستگاه نجف و                       
 .كربال ميباشد

آنگاه چنانكه گفتيم آنان نه تنها با مشروطه و كشور دشمنند و از قانون گردن ميكشند، از نيكوكاري نيز                             
 .نانكه گفتيم از آن راه نيز به كيش شيعي نيازمندندگريزان و به هر بدي گستاخ ميباشند و چ

بيشتر آنان كسانيند كه از دست بدست گردانيدن كاالها و از انبارداري و گرانفروشي داراك مي اندوزند،                       
كسانيند كه ديديم به نابودي خاندانها ننگريسته با كمترين بهانه روزبروز به روي نرخها ميكشند، اينست به آن كيش                     

براي آنان كيش شيعي كه به اين كارهاي آنان ايراد نمي گيرد و بلكه با يك زيارت نويد بهشت ميدهد،                   . دندنيازمن
 .همچون آب براي تشنگان ميباشد

بايد نگزارند دستگاه كربال و نجف و سامرا        . از اينرو بايد ارج آنرا بدانند و با دادن پول به ماليان نگاهش دارند             
راستي را اينان با آنان پشتيبان         . بستگي ميانه اين توانگران با ماليان نجف و كربال              اينست راز بهم   . بهم خورد 
 .آنان اينان را نگاه ميدارند و اينان آنان را. يكديگرند

در زنجان كارخانه اي هست كه       : در اين باره نيز داستانهاي بسياري هست و من تنها يكي از آنها را مينويسم                 
اينمرد با آنكه بازرگانست از يكي از       . ميباشد» مقدس«ر آنجا يك تن از حاجيهاي بسيار         مدي. دارندگانش تبريزيانند 

و اينگونه پولها را كه بايد به علما داده شود بگيرد و                 » رد مظالم «و  » مال امام «گرفته كه   » نيابت«مجتهدان نجف   
: اينمرد براي كارخانه دو دفتر نگهداشته     آنگاه  . گردآورد و در هر دو سال و سه سال يكبار به نجف رفته به او بپردازد               
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يكي براي دولت كه جز درآمد كمي را نشان  نمي دهد، و ديگري براي خودشان كه درآمد گزافي را نشان ميدهد،                       
 . جدا ميگرداند و بنام نجف نگه ميدارد» خمس و مال امام« گزافي پول بنام ١و چنانكه دانسته ايم ساالنه  اَنِد

ده هزارها مانند اين    . اينست نشانه اي از بدخواهي آنان با دولت        . »مقدس«ز كارهاي حاجيان    اينست نمونه اي ا   
 . حاجي را در ميان بازرگانان و بازاريان توانيد يافت

اين دعوي ماليان درباره سررشته داري و درس دشمني با دولت كه به مردم ميدهند،                : از سخن خود دور نيفتم    
چنانكه گفتيم  . همين به تنهايي مايه بدبختي توده ها تواند بود        . بسيار زيانمند است  :  ميگويم دوباره. بسيار زيانمند است  

در نتيجه همان دعوي، انبوهي از مردم  به دولت و كشور و توده  بدخواه گرديده اند، كه نه تنها به باياهاي توده اي                           
ان بمانند، در اداره هاي دولتي كسان بسياري          ديگر. خود  نمي پردازند، از دشمني و كارشكني نيز باز نمي ايستند              

 آنها را گناه  مي شمارند و        ٢هستند كه كوشيدن به سود دولت را حرام ميدانند و بكار بستن قانونها و روان گردانيدن                 
به خود حالل ميگردانند، و همان كسان اگر پول دولت در دستشان باشد از دزديدن               » با اجازه علما  «پولي كه ميگيرند    

 . باكي نخواهند داشت  و از شكستن هر قانوني بنام كينه جويي، باز نخواهند ايستاد٣»تَقاص« بنام آن

اين قانون را دولت جائري به ما تحميل كرده         «: چند سال پيش، در قزوين بازپرسي را ديدم كه آشكاره ميگفت          
هاي آرزومندان خالفت در     سياست بازي :  ببينيد . »من تا بتوانم بايد از اجراي آن خودداري كنم             . است

آيا ! عربستان، پس از هزار و دويست سال در ايران چه ميوه هاي زهرآلودي پديد مي آورد                    
آيا به چنين ناداني در جاي ديگر جهان        !. مردمي با اين باورهاي شوم روي رستگاري توانند ديد؟        

 !.نيز توان برخورد؟
 به اينحال ننگ آور افتاده، اينكه يك توده         اينكه در ايران مشروطه به نتيجه اي نرسيد و امروز         

بيست مليوني بدبخت شده و در كار خود درمانده، اينكه فرزندان آنگلوساكسون از آنور اقيانوسها               
ولي . برخاسته براي راهبردن اين كشور مي آيند، اينها شُوندهايش يكي دو تا نيست و بسيار است                

  . ماليان ميباشدبزرگترين همة آنها خود شيعيگري و اين دعوي
 

يكي از كارهاي بـزرگي كه بايد در ايـران  به انجام  رسد آنست كه بيپايي آن دعوي روشن گردد و اين                              
بايد در اين باره به نبردهاي سختي پردازيم و از هيچ                . انـديشه هاي شوم و زهرآلود از دلهاي مردم بيرون آيد              

ميخواهم به  . گفتگو گزارده ميخواهم ماليان را به داوري كشم         من دراينجا آن دعوي را به         . كوششي باز نايستيم  
 : يكرشته پرسشهايي از آنان پردازم

 

                                                           
 )ويراينده                  (مقدار                                                   ) = بر وزن  بند(   اند - ١
 )ويراينده(به اجرا درآوردن ، جاري كردن                  =   روان گردانيدن ؛ روانيدن - ٢
 )ويراينده(تاوان گرفتن ، كينه جستن شرعي                                            =   تقاص - ٣
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:  است كه از زبان امـام ناپيـدا گفتـه شده         ) حـديثي(چنـانكه گفتيـم دستـاويز مـاليان در اين دعـوي سخنـي           
 شمايند و من حجت خدا به ايشان            چه آنان حجت من به      . در رخداده ها به بازگويندگان سخنان ما بازگرديد           «

 . يك دعوي به آن بزرگي بنيادش اين سخنانست.  از اينگونه از امامان نيز گفته هايي آورده اند١.»ميباشم
 

 :اكنون من از ماليان ميپرسم

امام «: ميدانم خواهند گفت  . گويندگان آن سخنان چكاره ميبوده اند و چه شايندگي ميداشته اند؟             : نخست  
ان هي اال   «: به گفته قرآن  . ناميست كه خودتان گزارده ايد و خدا از آن بيزار است          : ميگويم. »الطاعه ميبودند  ٢مفترض

 ٣.»اسماء سميتموها انتم و آباءكم ما انزل اهللا بها من سلطان

: يسدپس چرا امام علي بن ابيطالب به معاويه مينو         !.. در قرآن نبوده؟  » امام مفترض الطاعه  «پس چرا اين داستان     
هرآينه شوري مهاجران و انصار راست كه اگر بسر مردي گرد آمدند و او را امام گرفتند خشنودي خدا همان                            «

آيا علي هم، با آن شمشير آهيخته       !... مرا خدا برگزيده يا پيغمبر آگاهي داده؟      :  و هيچ نمي نويسد    ٤.»خواهد بود 
 !...ميكرد؟» تقيه«بدست؛ 

آيا به  !. هست و ما آنها را در اين كتاب باز نموديم چه ميگوييد؟           » امام ناپيدا «رباره  آنگاه شما به ايراد هايي كه د      
نخست بايد بودن چنان چيزي با دليل روشن گردد تا دعوي شما عنواني پيدا كند، ولي                 !... آنها چه پاسخي ميداريد؟   

 ... كداميكي در خور پذيرفتن ميباشد؟آن حديثهايي كه در كتابهاتان نوشته شده!... چه دليلي در آن باره در ميانست؟

اگر داستاني به شما رخ داد      : در آنجا ميگويد  . اين معني را كه شما ميخواهيد  نمي رساند         » حديث«آن  : دوم  
اين . از كسانيكه به سخنان ما آشنايند و آنها را باز ميگويند بپرسيد             ) كه ندانستيد چكار كنيد و حكم آنرا ندانستيد        (

 . اين دو از هم بسيار دور است!...  سررشته داري كجا؟سخن كجا و دعوي

واژه ايست كه ما در فارسي برابرش       » حجت«: ميگويم. »امام ما را حجت خود گردانيده     «: ميدانم خواهند گفت  
اين معني  . امام گفته در رخدادها سخن شما را بپذيرند        . كسيست كه بايد سخنش را بپذيرند     » حجت«. را  نمي داريم   

بسيار روشنست كه در آن      !... شته كارهاي كشوري را بدست گرفتن و به مردم فرمان راندن كجاست؟                كجا و ر  
 . حديث سخن از سررشته داري يا فرمانروايي  نمي رود

شما هزارها و ده     !... فرمانروايي يا سررشته داري گروهي بيشمار و بيسامان و بيسر چگونه تواند بود؟                : سوم  
با اينحال چه كاري توانيد     . رها پراكنده ميباشيد و هيچ يكيتان گردن به ديگري  نمي گزاريد           هزارها كسانيد كه در شه    

سررشته داري اگر خودكامانه است بايد يكتن بيشتر نباشد و ديگران همگي ازو فرمان برند، و اگر به آيين                     !... كرد؟

                                                           
 .اه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه اهللا عليهم  و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رو- ١
 )ويراينده(الزم ، واجب                                                     =   مفترض - ٢
»                    ...نها نازل نفرموده استاي مشركان اين بتها جز نامهايي كه شما و پدرانتان بر آنها نهاده ايد چيز ديگري نيست و خدا هيچ دليلي بر معبوديت آ  « - ٣

 )ويراينده( مكي                                                  ٢٣آيه ) ٥٣(سوره النجم 
 .»انما الشوري للمهاجرين و االنصار فان اجتمعوا علي رجل و اتخذوه اماما كان ذلك هللا رضي   «- ٤
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، وآنچه را كه دسته بيشتر گُزيرند پذيرفته         بايد انجمني باشد كه همگي در آن گرد آيند و با هم بْسكالند              ١ْسكالشست
 !.با آن پراكندگي و بيسري كه شما راست، سررشته داري چه معني تواند داد؟. گردد

پس چرا  . سررشته داري از آن شماست و شما توانيد كه آنرا راه بريد            . از همه اينها چشم  مي پوشيم      : چهارم  
اگر از  !... چه چيز جلو شما را ميگيرد؟     !... را  اجرا  كنيد؟    » شريعت«چرا  نمي خواهيد     !. نمي خواهيد بدست گيريد؟   

تاكنون . دولت ميترسيد با آنهمه پيرواني كه شما راست، اگر بكار برخيزيد بيگمان دولت در برابر شما نخواهد ايستاد                  
جاي آنكه مردم را دو دل   چرا ب !...  كي برخاستيد كه بگوييم پيش نْبرديد؟     !... شما كي خواستيد كه بگوييم نتوانستيد؟     

 !...گردانيد و آواره گزاريد  بكار  بر نمي خيزيد؟

نه خود كوشم و نه ديگري را       «!. آمديم كه شما  نمي توانيد، پس گناه مردم چيست كه آواره شان ميگردانيد؟              
 آزاري را از كدام     اين مردم . »بايد اين مردم لگدمال گردند، بايد بيگانگان بيايند و به اينان توسري زنند            . گزارم

 !.استاد ياد گرفته ايد؟
براي : ميگويم. »حكومت عرفي باشد ولي از ما اجازه بگيرد         «: ميدانم چون پاسخي نمي داريد خواهيد گفت        

اگر از آن شما نيست چه نياز به اجازه            !. اگر فرمانروايي از آن شماست چرا خودتان بكار بر نمي خيزيد؟              ! چه؟
مردم بايد  «: شما كه ميگوييد  !. دهيد؟» اجازه«است چه سزاست كه شما      » جائر«اگر  » عرفيحكومت  «آنگاه  !... است؟

اگر خواستتان  !. چه نتيجه تواند بود؟   » اجازه«، تنها از راه      »به فقه جعفري كار بندند و اين قانونها خالف شرع است            
هتر است آشكاره بگوييد و سخن      آنست كه همچنانكه هست باشد و يكتوده بزرگي قرباني مفتخواري شما گردند، ب             

 .را كوتاه گردانيد

آيا نه آنست كه اگر      !... دولت از كدام يكيتان اجازه گيرد؟      . پس از همه اينها، شما كه يكتن و دو تن نيستيد            
 !...يكيتان اجازه داد  ديگران گردن نخواهند گزاشت و نتيجه اي بدست نخواهد آمد؟

 از همگي علماي بنام اجازه گرفت، آيا شما از گرفتن زكات و مال امام                در پايان همه، چنين انگاريم كه دولت      
بيرون تواند  » جائري«اگر با اجازه، دولت از      !... چشم پوشيده دستور خواهيد داد كه مردم آنها را  به دولت پردازند؟             
انيدن مردم دست خواهيد    آيا از دو دل گرد    !... آمد، آيا شما خود را كنار كشيده مردم را به او باز خواهيد گزاشت؟              

 !...برداشت؟

اسالم خواسته بود كه يك كشور بزرگي پديد آورد كه در زير             . زكات در اسالم بجاي ماليات ميبوده     : پنجم  
. سررشته داري يك خليفه بسر برند و آن خليفه بايستي پاسخده آسايش مردم باشد و هميشه به پيشرفت اسالم كوشد                    

وانايي پديد آورد كه در مرزها دسته هاي مجاهدان گُمارد، براي آسايش و ايمني                  بايستي يك دولت نيرومند و ت      
امروز دولتها  . براي اين كارها درآمدي بايستي    . برپا گرداند ) اداره شهرباني (» شُرطه«فرستد و   » قضات«مردم به شهرها    

او » صرف جيب «فه و براي     بهرحال زكات از آن خود خلي       . ماليات ميگيرند و آنروز اسالم زكات را گزارده بود           
 . نبودي

                                                           
 )ويراينده(مشورت كردن               = ره ، مشورت ، شور             سكاليدن مشاو) = بروزن گشايش (   سكالش - ١
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بايستي از آن به بيچيزان و درماندگان داده شود، وامهاي              :  زكات را نشان داده      ١خود قرآن جاهاي دررفت    
از بازمانده هم بخش بزرگي     ). المؤلفه قلوبهم (مزدور گرفته شود    » جهاد«براي  » كافران«وامداران پرداخته گردد، از     
 . اي سپاه آرايي و افزارخري و مانند اينها بكار روددر راه جنگ با دشمنان و بر

. كه بنام خود امام است به امامي سزيدي كه امامت يا خالفت را در دست داشته آنرا  راه برد   » مال امام «همچنين  
كوتاه سخن آنكه . اين خود مزدي به او كه شبان و روزان خود را در آسايش كشور اسالمي بسر دادي، شمرده شدي               

 .كات و چه مال امام در برابر كار و كوشش ميبوده، براي مفتخواري و مفتخوارپروري  نمي بودهچه ز

اكنون پرسش پنجم من آنست كه شما ماليان كه بكار كشورداري بر نمي خيزيد و بيكبار خود را به كنار                           
يا  »  خالفت اسالمي «ه     گرفتم ك !... گرفته گامي پيش نمي گزاريد، زكات و مال امام را  ِبچه نام  مي گيريد؟                      

سررشته داري يا فرمانروايي يا هر نامي كه ميگزاريد، از آن شماست، ولي تا بكار نپردازيد زكات و مال امام چگونه                      
آيا به جـهاد   !... آيا كشـورداري ميكنيد؟  !... شما زكـات و مال امام را در چه راه بـكار ميبريد؟              !... توانيد گرفت؟ 

زكات و مال امام    !... ميفرستيد؟» شرطه«و  » قضات«آيا به شهرها    !... مي بسيجيد؟ » مؤلفـه القلوب «آيا  !... ميپردازيد؟
از خودتان !...  براي اين كارهاست كه شما هيچيكي را نمي كنيد، و من نمي دانم ِبچه نامي پول از مردم در مي يابيد؟            

 :ميپرسم

 !...نيست ؟» ٢اكل بْسحت« آيا اين

آنچه را كه   . شما چيزي ياد نمي دهيد     . دروغست: ميگويم.  ما به مردم دين ياد ميدهيم       :ميدانم خواهيد گفت  
شما تا . يك دستگاهيست كه ساخته شده و شما پاسباني مي نماييد     . مردم خودشان ميدارند شما به نگهداري ميكوشيد      

استخوانهاي مردگان را از اين     «: نگفته ايد . » قمه زني حرامست  «: آن اندازه سودجوييد كه تاكنون به مردم نگفته ايد         
 . نگفته ايد كه مبادا چند تني برنجند و از شما روگردانند. »شهر به آن شهر نكشيد

در كجا  !. كه گفته زكات و مال امام براي دين ياد دادنست؟          . آنگاه گرفتم كه سخنتان راستست     
 ٣!...چنين چيزي نوشته شده؟

.  هر سخني كه ميداريد، در زمينه اسالم ميبوده        آن دعوي شما درباره سررشته داري و      : ششم  
 !.اكنون كه اسالم نمانده به آن دعوي شما چه معنايي توان داد؟

شما با  . اين به شما گران خواهد افتاد كه ميگويم اسالم نمانده و معناي آنرا نخواهيد دانست               
كه به  » امون اسالم در پير «اينست شما را به كتاب       !. آن ناآگاهي اينرا چگونه خواهيد دانست؟      

                                                           
 )ويراينده(خرج ، هزينه                                                                                  ) = آخشيج  درآمد (   دررفت - ١
 )از ويراينده:       (  سوره مائده٦٣ و ٦٢ ، ٤٢    اشاره به آيات خوردن به حرام ، حرام خواري    =    اكل بسحت - ٢

 »   شنوندگانند دروغ را و خورندگانند حرام را«= » سماعون للكذب اكالون للسحت «

ا از گفتار زشت و خوردن حرام باز ندارند اگر علما و روحانيون آنها ر«= » لو ال ينهيهم الربـانيـون و االحبار عن قولهم االثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون«
 .                  » كاري بسيار زشت ميكنند) بلكه با آنها بخوردن مال حرام و رشوه شركت كنند ( 

    .                                          ، سخن و خواست قرآن را تحريف و تأويل ميكنند ) رشوه ( با دريافت پاره : به سخن ديگر 
 )ويراينده.                                                   (  رساله سيد ابوالحسن اصفهاني در پيوست آخر كتاب ديده شود - ٣
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آنرا بخوانيد تا بدانيد اسالم بيكباره از ميان رفته و آنچه مانده جز                  . چاپ رسيده راه مينمايم    
 . گمراهيها نيست كه بايد از ميان برخيزد

امروز مسلمانان هر نژادي    . امروز كشوري بنام اسالم نمانده تا شما دعوي فرمانروايي كنيد           
در همين ايران مردم بنام ايرانيگري ميزيند       .  كشوري پديد آورده   جدا گرديده و بنام همان نژاد     

نه بنام مسلماني، و اينست از عراقيان و مصريان و افغانيان و ديگران كه همگي مسلمانند جدا                       
گرديده اند، ولي ارمنيان و آسوريان و جهودان و زردشتيان را كه در ايرانند از خودشان                       

 در ايران قانونهاي فرنگي روانست و قانونهاي اسالمي به كنار              آنگاه از سالهاست كه    . ميشمارند
 !...آيا اينها دليل از ميان رفتن اسالم نمي باشد؟. گزارده شده

آري اگر شما توانيد اسالم را  بازگردانيد  و كشوري بنام آن دين برپا كنيد، دعوي                           
 . سـررشتـه داري يا فرمانروايي نيز توانيد كرد

كه ) يا سررشته داري توده   (مشروطه  ه اينها از دويست سال پيش در اروپا و آمريكا             پس از هم  : هفتم  
من  نمي خواهم در اينجا از مشروطه ستايش كنم و يا معني راست                 .  آغاز يافته  بهترين گونه سررشته داريست   
اين سررشته داري در    : مهمين اندازه ميگوي  . اين چيزيست كه در اينجا بيجاست     . آنرا كه  نمي دانيد به شما باز نمايم         

اكنون اين  . سراسر جهان شناخته گرديده و ايران نيز با خونريزيهاي بسياري با شما و  با دربار آنرا پذيرفته است                         
آيا چشم ميداريد كه ايرانيان       !. شما درباره آن چه مي انديشيد؟        !... دعوي شما با آن چه سازشي تواند داشت؟           

وششهاي بسيار بدست آورده اند رها كرده به پاس دعوي بسيار خنك و پوچ شما               سررشته داري توده را كه پس از ك       
 !.آيا چنين چشمداشتي بسيار بيخردانه نيست؟!.  روند؟١بار ديگر به زير فرمانروايي خودكامانه

 .اينهاست ايرادهايي كه به دعوي آنان ميگيرم. اينهاست پرسشهايي كه من از ماليان ميكنم

 :ي ماليان درباره سررشته داريكوتاه سخن آنكه دعو

 .بيكبار بيپاست و بنيادي جز زورگويي  نمي دارد :نخست 
  .چيزيست كه نتواند بود و نشدنيست :دوم 
خود ماليان تنها به دعوي بس كرده بيش از اين نمي خواهند كه يكسو زكات و مال                   : سوم  

يكسو دولت را هميشه ناتوان نگه      امام از مردم گيرند و به دستگاه مفتخواري خود رونق دهند، و              
 .داشته جلو نيرومندي آنرا گيرند

بسياري از آنان اين راه را نافهميده پيش گرفته كوركورانه مي پيمايند، و از بس ناآگاه و نافهمند زيان آنرا كه                       
 . به اين بزرگي و به اين آشكاريست، در نمي يابند

بيشرمي، و نتيجه اش مردم آزاري و        دعوييست كه پايه آن زورگويي و         : يك جمله گويم  
 . بدخواهي ميباشد

                                                           
 )ويراينده(از روي استبداد و خودرأيي                                          =   خودكامانه - ١
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نمي دانم آيا به خود آمده زشتي كارشان را خواهند              !...  نميدانم ماليان به اين ايرادها چه خواهند گفت؟          
 !...نمي دانم آيا خدا را به ياد آورده شرمي خواهند كرد؟!.   دريافت؟

 بكار  ١رخاسته مردم عامي و  پيره زنان  تيره مغز  را برآغاالنيده             بارها ديده ايم كه در چنين هنگامي به هايهوي ب          
مي اندازند، يا به دولت روآورده داد ميخواهند، يا بيكبار خود را به خاموشي زده ناديده و ناشنيده مي انگارند، و                           

 . همانا در اين هنگام نيز به آن رفتارها خواهند برخاست

 .ما را چه هايهوي شما و چه قارقار كالغان        . ودي نخواهد داشت  اينست مينويسم كه هيچيكي از اينها س      
ما . قانون به او راه نداده    . دولت را در اين باره كاري يا سخني نتواند بود         . به دولت نيز رو آوردن نابجا و بيهوده است        

ت را در اين زمينه      دول. ايرادهايي گرفته ايم و پاسخهايي خواسته ايم        . نكرده ايم » توهيني«به كسي دشنام نداده و       
 !.چكار است؟

آنگاه گرفتم كه هايهوي بزرگي راه انداختيد، گرفتم كه پاي دولت را به ميان كشيديد، گرفتم كه چند گاهي                     
آيا به  !... رفتيد و آمديد، گفتيد و شنيديد و به خودنماييها پرداختيد، آيا با اينها ايرادهاي ما از ميان خواهد رفت؟                        

آيا همان رفتارها دليل ديگري به بيپايي كيش و دعوي شما شمرده نخواهد                  !... واهد بود؟ پرسشهاي ما پاسخي خ    
چرا آن نمي كنيد كه بنشينيد و با هم بسكاليد و             !... آيا همانها نشان ديگري از زورگويي شما نخواهد بود؟         !... شد؟

خنان ما را بخوانيد و بفهميد و بينديشيد و         چرا آن نمي كنيد كه نشستها برپا گردانيده س        !... يكراه بخردانه پيش گيريد؟   
 !...به داوري خرد سپاريد كه اگر راستست بپذيريد، و اگر راست نيست هر پاسخي ميتوانيد بنويسيد؟

 :بهرحال ما به شما آگاهي ميدهيم
بيست مليون مردم را قرباني آز و هوس شما نتوان           . زوري به آن آشكاري را نتوان برتافت       

اگر پاسخهايي ميداريد بگوييد، اگر  نمي داريد به گمراهي          .  به داوري خوانده ايم    ما شما را  . ديد
نه پاسخهايي ميداريم   «: اگر ميگوييد . خود خَستوان گرديده  به راه آييد و از خدا آمرزش طلبيد            

 . پيداست كه زورگوييست و پيداست كه پاسخ زورگويي چه تواند بود» و نه براه خواهيم آمد
 كنند و    »تكفير« ميبايد در پايان بنويسم آنست كه برخي از اين ماليان آرزومندند كه ما را                       چيزي را كه   

 .»يكي را به ديه راه  نمي دادند خانه دهبان را ميپرسيد«.  گزارند»اجرا« خود را به »شريعت«

 خيره رويي ين    ما صد ايراد ريشه كن به كيش آنان ميگيريم كه به يكي پاسخ  نمي توانند داد  و  باز با چن                          
در . خوانند» كافر«كيش شما از ريشه تباه است و آنان ميخواهند با همان كيش ما را                   : ما ميگوييم . پيش  مي آيند   

 .اينجاست كه بايد هركسي به اندازه ناداني آنان پي برد
بيدين كسيست  . يا بيدين را نيز  نمي دانيد      » كافر«شما معني   . بسيار دوريد : بايد به آنان گفت   

بيدين كسيست كه خداي آفريدگار را       . كه خداي زنده را گزارده به مردگان هزار ساله پرستد          
» امامزاده داود «و  » جناب علي اكبر  «و  » حضرت عباس «نشناخته رشته كارهاي جهان را به دست        

بيدين كسيست كه در برابر يك گنبدي گردن كج كند و به يك زني كه در زندگيش                      . دهد

                                                           
 )ويراينده(شوريدن                         = غاليدن تحريك كردن     آ=   برآغاالنيدن - ١
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يا «:  در ْمردگيش جز نام، نشاني ازو در ميان نيست، روگرداند و بانگ بردارد               هيچكاره ميبوده و  
بيدين آن كسانيند كه نام پاك آفريدگار را با صد ناپاسداري برند              . »فاطمه اشفعي لي عند اهللا     

بيدين آن كسانيند كه      . ولي چون نام امام ناپيداي پنداري به ميان آيد همگي بپاخيزند                 
گويند و آنان چنين گزافه اي را باور        »  خلقنا من اعلي عليين و خلق شيعتنا منا        ان اهللا «پيشوايانشان  

شما چون معني دين را  نمي دانيد معني بي ديني را            : كوتاه سخن . دارند و به مردم نيز ياد دهند      
 .نيز ندانسته ايد

××× 
عاويه به چاپ رسانيده و از       در هنگام چاپ كتاب، چون در روزنامه پرچم نامه امام علي بن ابيطالب را به م                     

 نام از تبريز، ديگري از      ١يكي از توحيدي  . ماليان در آن باره پاسخ خواسته بوديم، از دو تن از ايشان پاسخي رسيده               
 . آقاي محمد خالصي زاده از كاشان

. سخن رانده ) مسلمات خصم (با پذيرش و دريافت دشمن        ) ع(در آن نامه حضرت امير        «: توحيدي مينويسد 
اي معاويه باور تو اينست كه برگزيدن خليفه مهاجرين و انصار راست و آنان هركسي را برگزينند                      : ي ميگويد يعن

پس مرا نيز همان كسان برگزيده و بدانسان كه به ابوبكر و عمر بيعت كرده بودند                 . خشنودي خدا در آن خواهد بود     
است آن حضرت آن نبوده كه راستي و يا كجي              خو. اي معاويه ترا نرسد كه نپذيري       . به من نيز بيعت كرده اند       
 .»...بلكه ميخواهد معاويه را به باور خود  پاسخ دهد. برگزيدن را روشن گرداند

چون معاويه دليلي بر خالفت ابوبكر و عمر و         . حضرت امير معاويه را الزام ميكند     «: آقاي خالصي زاده مينويسد   
رد و به همين در مكاتبات خود به حضرت امير استدالل كرد،                عثمان به جز اجتماع مهاجر و انصار و شوري ندا             

حضرت امير الزاماً فرمودند همان كاري كه براي خالفت ابوبكر و عمر و عثمان شد در خالفت من جاري گرديد                         
 .»بنابراين معاويه به قول خود حق مخالفت با من ندارد در صورتيكه اعتراف به صحت خالفت ابوبكر و عثمان ميكند

ِبچه دليل سخني را از معني       : ما ميپرسيم . ن نمونه ايست از پاسخهايي كه ماليان به نوشته هاي ما توانند داد               اي
سخني با آن آشكاري و روشني چشده كه شما آنرا  نمي پذيريد              !... آشكار خود  بر ميگردانيد و چرا  بر ميگردانيد؟          

 !.يگر ميگردانيد؟و براي آنكه دست از گمراهي خود بر نداريد معنايش را د

اينان هر سخني را كه با خواست        . ميباشد) تأويل يا(يكي از كجرويهاي پيشروان شيعه همين داستان گزارش           
اين از شيوه هاي كهن ايشانست و       . خود ناسازگار يافتند از معناي آشكارش بيرون برند و به معناهاي ديگري پيچانند             

 . خود يكي از ايرادهاي بزرگ ميباشد

كي از چيزهاييست كه از باطنيان گرفته اند، و ما چون در اين كتاب از باطنيان سخني نرانده بوديم از اين                       اين ي 
 .ايراد نيز به شيعيان چشم پوشيديم

                                                           
 )ويراينده.        (نوشته شادروان ديده شود» در پاسخ بدخواهان«  براي شناختن نويسنده اين نامه كتاب - ١
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امام علي بن ابيطالب    !... آخر ِبچه دليل شما سخني را كه امام علي بن ابيطالب گفته از معني خود بيرون ميبريد؟                 
آيا امام علي بن     !...  نمي بوده كه عربي را نيك نداند و در فهمانيدن خواست خود درماند؟                  سيد باب يا بهاء اهللا        

 !. از زبان او ساخته خودش بگويد؟»  فضوالً«ابيطالب نمي توانست همان جمله هايي را كه توحيدي 

و عثمان كانوا علي انك يا معاويه تزعم ان ابابكر و عمر «: اگر خواست آن امام چنان بودي بايستي چنين بنويسد   
الحق و قد بايعني القوم الذين بايعوهم علي ما بايعوهم و انك تزعم ان الشوري للمهاجرين و االنصار و هم قد                               

 !...پس چه بوده كه چنين ننوشته؟. »...اختاروني و بايعوني

رمانيست نامه  امامي به خالفت رسيده به يكي از فرمانروايان زيردست كه در انديشه ناف                  : داستان شگفتيست 
همان كساني كه به ابوبكر و عمر و عثمان دست داده بودند، به من               «: ميفرستد و با يك زبان ساده اي چنين مينويسد         

پس باشنده را نميرسد كه ديگري را برگزيند و نباشنده           «:  سپس از اين گفته خود نتيجه گرفته مينويسد         ١»دست دادند 
آنان به  . شوري مهاجران و انصار راست    «: واري آن سخنان كوشيده مينويسد     سپس به است   ٢.»را  نمي رسد كه نپذيرد      

پس از آن به يك سخن ديگري          . ٣»هركسي گرد آمدند و امامش ناميدند خشنودي خدا نيز در آن خواهد بود                  
 راه   پديد آورد بايد او را به      »بدعت«اگر آن برگزيده از سخن مهاجر و انصار بيرون رفت و يك             «: پرداخته مينويسد 

 . ٤»بازگردانند و اگر نپذيرفت جنگ كنند

به «: سخناني به اين سادگي و روشني چون با خواست خود، سازنده نمي يابند بيكبار چشم پوشيده ميگويند                     
ِبچه دليل سخناني به آن روشني را از معني خود بيرون           : ما دوباره ميپرسيم  .  »!پذيرش و يا دريافت دشمن سخن رانده      

 !...چه بيرون ميبريد؟ميبريد و بهر 

چون معاويه دليلي بر خالفت ابوبكر و عمر وعثمان بجز اجتماع مهاجر و                «: اينكه آقاي خالصي زاده مينويسد     
كه ميخواهد بگويد امام علي بن      » ...انصار و شوري ندارد و به همين در مكاتبات خود به حضرت امير استدالل كرد                

 . ي معاويه نوشته است، چيزيست كه از پندار خود پديد آوردهابيطالب اين سخنان را در پاسخ نامه ها

كه ميفهماند نخست آن امام     » من كتاب له الي معاويه    «: در نهج البالغه كه اين نامه هست در عنوانش مينويسد          
يخها نيز  همين نامه را در تار    .  از خود نامه هم جز اين بدست  نمي آيد          .  به نامه نويسي برخاسته و اين نامه را نوشته         

بهرحال آقاي خالصي زاده به شيوه        . آورده اند و من آنچه به ياد ميدارم از آنها هم جز همين فهميده نمي شود                      
هر چه هست اين نامه، چه نامه نخست بوده و چه در پاسخ نامه معاويه نوشته شده،                  . ديگران از پندار خود سخن رانده     

 .فته اند  نتواند بود و نيستبه آن معنايي كه اين دو تن، بعنوان گزارش گ

ميگويند در آن خطبه    . اين پاسخدهندگان هر دو خطبه شقشقيه را پيش كشيده آنرا دليلي براي خود شمارده اند              
 .امام علي بن ابيطالب از خالفت ابوبكر و ديگران  ناخشنودي  نموده

                                                           
   انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم- ١
 .للغائب ان يرد   فلم يكن للشاهد ان يختار و ال - ٢
 .  انما الشوري للمهاجرين و االنصار فان اجتمعوا علي رجل و اتخذوه اماما كان ذلك هللا رضي - ٣
 .   فان خرج من امرهم بطعن او بدعه ردوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين - ٤
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اگر هم بـاور كنيم بيش از       .  آن خطبه در تاريخ ها ديده نشده و راست بودنش در خور باور نيست                : ميگويم
ِگـِله گزاري نبوده و جز اين را  نمي رساند كه امام علي بن ابيطالب در دلش خود را به خالفت شاينده تر از ديگران                          

 . ميشمارده، و اين جز از سخنانيست كه شيعيان ميدارند

وشته است، ديگران هم توانند آن      ن» الزام خصم «آنگاه چنانكه شما آن نامه را به گزارش كشيده ميگوييد براي             
 .رافضيان كه در كوفه بسيار ميبودند گفته است» تأليف قلوب«امام آنرا براي  : خطبه را به گزارش كشيده بگويند

راهيـست كه خودتـان   . اگر كسي به چنين گزارشي در آن باره پردازد شما را هيچ پاسخي به او نخواهد بود                    
 .»!لم بائك تجر و بائي التجر؟ف«: به گفته عرب. بازكرده ايد

در دين جايي   . در پايان ناچاريم بار ديگر يادآوري كنيم كه اين گفتگو ها از دين نيست                 
در دين نامي از اين كس و آنكس         . براي گفتگو از رخدادهاي گذشته و آينده گشاده نمي باشد          

اني خود را رها كرده     اگر راستي را بخواهند اين خود بيدينيست كه كساني زندگ         . برده نمي شود  
از رخداده هاي هزار و سيصد سال پيش سخن رانند و ميان مردگان دو تيرگي انداخته به                        

دين براي آنست كه آدميان تا به اين اندازه از            . هواداري از اينسو و آنسو به كشاكش پردازند        
 . خرد دور نباشند و به اين كارهاي بيهوده نپردازند

هركس . »اختن معني جهان و زندگاني و زيستن به آيين خرد است          شن«دين چنانكه گفته ايم     
 .و ديگر كتابهايي ما را بخواند» ورجاوند بنياد«كه ميخواهد در اين باره نيك آگاه گردد كتاب 

آنچه ما را به اين گفتگو در اينجا ناچار گردانيده آنست كه چنانكه گفته ايم ماليان دعوي سررشته داري                           
گي در زندگاني اين توده پديد مي آورند و چون دستاويز ايشان برگزيدگي امام علي بن ابيطالب                 ميكنند و صد آشفت   

به خالفت از سوي خدا و ديگر اينگونه سخنها ميباشد، ما براي آنكه بيپايي دعوي آنان را روشن گردانيم ناچار شده                      
 .به اين گفتگو ها درآمده ايم
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 : نوشته هاي ما بكار ميرودواژه هاي نوي كه در

 

 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 دعي

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 حمل كردنت )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  دريافتن با يكي از حواس 

 پاسداشتن احترام كردن )بر وزن بلند( شُوند  باعث

 پروا توجه صده قرن

 پتياره بال فرجاد يروجدان ، ضم

 پيكره عكس فهليدن مشغول گرديدن

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

 پرگيدن اذن دادن ِگلكار بنا

 پلشت ناپاكي گُزير تصميم

 پلشتيدن ناپاك گرديدن گُزيريدن تصميم گرفتن

 )بر وزن جهش( ُچِخش  مجادله مرز سرحد

 چخيدن ه كردنمجادل نيايش التماس ، تضرع

 چيستان معما )بر وزن همايش ( ُهنايش  تأثير ، اثر

 خوي عادت ُهناييدن تأثير كردن

 خيم خلق ، اخالق همانا چنين پيداست

 خَستويدن اقراركردن هوده نتيجه

 خودكامه مستبد يوغ  چوبيكه به گردن گاو گزارند

 خودكامگي استبداد  
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 نيستاين كتاب براي فروش و سودجويي 
 براي دادخواهي و داوري طلبيست

 اين كتاب براي آنست كه خردمندان پاكدل
 بخوانند و داوري كنند

 
 چنانكه در  ديباچه  نوشته  شده  از اين كتاب جز  نسخه هاي كمي
 به چاپ نرسيده و اينست براي فروش همگان نيست و به كتابفروشيها

 .داده نخواهد شد 
 
 

 ژه اي از خردمندان و نيكخواهان ، از وزيراناين كتاب تنها به كسان وي
  و نمايندگان پارلمان و  سران اداره ها  و  نمايندگان ايران  در  اروپا

  و آمريكا  و  نمايندگان  اروپا  و آمريكا  در ايران ،   و  بدانشمندان  و 
 .نويسندگان داده خواهد شد 

 يك يادآوري بجا       
 خوانند و از خرده گيريهاي ما بكيشهاكساني كه اين كتاب را مي 

 آگاه  ميگردند ، اگر  ميخواهند   معنايي  را  كه  ما  بدين ميدهيم 
 بدانند و از ارجي كه بدين راست مي گزاريم آگاه گردند كتاب 

 .را  كه  ارجمند ترين كتابهاي  ماست  بخوانند »  ورجاوند بنياد«
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 پيوست
 
 

 

 )از ويراينده(
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 مونه اي از يك رساله عمليه    ن
  رساله سيد ابوالحسن اصفهاني

 

 
 
 

و از جمله واجبات تعليم و ياد دادن مسائل دينيه           :  ...   از رساله سيد ابوالحسن اصفهاني         ٨بخش پاياني  سات     
 ...است كه اجرت گرفتن برآن حرامست 

 كه عقل از بافنده مسلوب است و در خبر است بافندگي؛) ششم:  ... ( از رساله سيد ابوالحسن اصفهاني ٩سات 
كه عقل چهل معلم بقدر عقل يك بافنده است و عقل بافنده بقدر عقل زن است و او عقل ندارد بلكه وارد شده كه 

 ... از نسل بافنده تا هفت پشت نجيب نشوند 
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 درباره پول هند    
 

 :»  ط سياسي ايران و انگليستاريخ رواب«شادروان محمود محمود  در جلد ششم كتاب 

 يعني پس از سفر اول سرجان ملكم نماينده اعزامي انگلستان به دربار فتحعليشاه                      ١٩انگليسها از آغاز قرن       «
 ميالدي ، چنين احساس كردند كه غير از هيئت حاكمه خائن در ايران نيروي ديگري هم                       ١٨٠٠ هجري ـ     ١٢١٥

بنابراين چون علما و     . و بسط نفوذ اجانب كمتر از هيئت حاكمه نيست          وجود دارد كه اهميت آن از لحاظ توسعه           
فوق العاده در عامه مردم ايران نفوذ دارند كاري          ) مخصوصا روحانيون مقيم كربال و نجف      (روحانيون مذهب تشيع    

دست خود  بايد كرد كه از نفوذ آنان نيز نسبت به خود استفاده كرده و غير مستقيم آنها را در دست داشته و آلت                            
اين بود كه چندين فقره اعتباراتي بعنوان موقوفات ترتيب دادند كه ظاهر آن مشروع و عوايد آنها مورد                       . قرار داد 

قرار گرفت و اينك براي استحضار          ) مركز سابق روحانيت عالم تشيع       (استقبال و قبول علماء كربال و نجف             
 »...بطور خالصه در اينجا ميپردازم ) موقوفات(تبارات خوانندگان گرامي اين كتاب ذيال بشرح دو فقره از آن اع

 :» حقوق بگيران انگليس در ايران«شادروان اسماعيل رائين در كتاب 

اولين موقوفه اي كه در اختيار شعبه اوقاف هند در بغداد براي تقسيم در ايران و بين النهرين قرار داده شد،                           «
 . روزيكه وقف گرديد در حدود سيصد ميليون قران ميشدقريب يكصد لك روپيه بود كه به پول ايران در

فرمانرواي لكنهو بود، ولي در حقيقت       ) صوبه اود (نايب السلطنه هندوستان اين موقوفه را كه ظاهرا متعلق به              
واقف آن كه يكزن رقاصه شيرازي االصل بشمار ميرفت، بنام سپرده ثابت در بانك دولتي انگلستان در لندن به امانت                    

 »د، تا سود و ربح آن همه ساله به تهران منتقل شود و در اختيار شعبه اوقاف هند در كنسولگري بغداد قرار گيردگذار

 :» دست پنهان سياست انگليس در ايران«شادروان خان ملك ساساني در كتاب 

و ملت در   بطوريكه از طرف خود انگليسيها شهرت داده ميشد، رقاصه زيباي عشوه گري كه از هفتاد و د                    ... «
طول زمان دلربايي كرده و تمول بسيار به چنگ آورده بود، چون در هندوستان بعنوان يك فرد شيعه و بالعقب از                         
دنيا رفت، دولت انگلستان را وصي قرار داد تا عايدات و دارايي هنگفت او را همه ساله در ميان علما و طالب شيعه                         

 »...تقسيم نمايند

 :» يك ديپلمات در شرق«تار انگليس در كتاب سر آرتور هاردينگ  وزير مخ

هند در دست من مانند اهرمي بود كه با آن ميتوانستم همه چيز را در                ) oudhاود  (اختيار تقسيم وجوه موقوفه     «
 » بين النهرين و ايران بلند كنم و هر مشكلي را حل و فصل نمايم

 .هاي نامبرده ديده شودبراي آگاهي بيشتر  در زمينه پول هند و موقوفات ديگر، كتاب
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