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 اسرار هزارسالهتوضيحاتي كوتاه پيرامون

ص،، نوشتة ناصر پاكدامنقتل كسرويگزيده از كتاب  104و103ص چاپ دوم،
 انتشارات فروغ، آلمان

كـه پايان مي يابد امـا در ايـن ميـان، بايـد بـه جـزوه اي اشـاره كـرد 1322 اسفند27 نيمه ماهه، باالخره در پرچمتوقيف

و چـه بـسا در توقيـف دوهفتـه نامـه در پرچم12بصورت ضميمة شماره   شـوال8(1322 مهـر15 دوهفتگي انتشار يافت

در. استاسرار هزارسالهآن جزوه! بي اثر نبوده باشد)1362  صـفحه از علـي اكبـر حكمـي زاده،36جزوه يا كتابچـه اي

و تحـصيالت قـديم را بـه پايـان. فرزند يكي از روحانيون قم و اهل علم زندگي كـرده او خود هم زماني در لباس طالب

و از مسايل ديني به لحن انهمايونماهنامه اي هم به نام در قم، 1312در. رسانده تشار مي داده كه يك سالي دوام آورده

به(در اين ماهنامه، مقاله اي هم از كسروي به چاپ رسيده است. تازه اي سخن مي گفته  محمـدتقي: درباره او نگاه كنيد

س).26-14، 6،1368، چشم انداز،"از كشف االسرار تا اسرار هزارساله": حاج بوشهري  يد حسين قمي بـه اكنون كه حاج

و همه جا از او پذيرايي مي كنند، حكمي زاده قلم به دست گرفته است،   كه را نوشته است اسرار هزارسالهتهران مي آيد

آن": عنوان فرعي آن چنين است و جمعيتهـاي طرفـدار و نويسندگان و سخنرانان ."دعوت از پيشوايان ديني كنوني ايران

دفتر پرچم كه آن زمان روزنامة ارگان. به باهماد آزادگان تعلق دارد به چاپ رسيده استاين جزوه در چاپخانة پيمان كه

و راه آن نزديك": باهماد آزادگان بود در پشت جلد اين جزوه، چنين توضيح داده است چون آقاي حكمي زاده به پيمان

و اين كتابشان از آن راه دور نيست، با پرچم به چاپ رسيده   به چاپ رسيده پرچم12 با شماره رار هزار ساله اس."بوده اند

و ناشر درباره آن توضيح مي دهد كه و چون بيش از اين براي خود ما تمام شـده، پنجبهاي اين كتاب،"است  ريال است

و بار فروشي رضوي در عشرت آبـاد، برابـر كـارپردازي[نشاني باال: جاي فروش. ديگر هيچ مجاني داده نمي شود خوار

و دفتر]2 لشكر ."پرچمو كتابخانة ابن سينا

و تفصيلي است كه حكمي زاده دربارة  بـراي 1322 پرسشي نوشـته اسـت كـه در آغـاز سـال13اين جزوه در واقع شرح

و اهل اطالع" كه"روحانيان و انجمن تبليغات اسالمي هم و پاسخ خواسته است اما پاسخي نيامده  ارديبهـشت31 فرستاده

پس حكمي زاده بر آن شده است كه آن پرسشهاي سيزده. پاسخ مي دهيم، همچنان خاموش مانده است نوشته كه 1322

. همراه با توضيحاتي در جزوه اي منتشر كند"با كمي تغيير"گانه را 
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از. در مجلـه پـرچم چـاپ شـد 1322نوشته زير به قلم حكمي زاده در سـال يـك كپـي از نـسخه قـديمي توسـط يكـي
در. خوانندگان تالش در اختيار ما قرار داده شد  با توجه باينكه بسياري از مباحثي كه در اين جزوه مطرح شده امروز نيـز

و جدال نظري است .و مي تواند مورد توجه عالقمندان قرار گيرد، تصميم به درج آن گرفتيمجامعه ما مورد بحث

www.talash-online.com 

و ديگران هم يا جرأت نداشته و نوشته اند تنها به قاضي رفته اند چنانكه مي دانيم پيشوايان ديني ما آنچه تاكنون گفته اند

و اگر هم گاهي  و يا اطالع و خواسته سخني بگويد از هر اند در برابر سخني بگويند و با اطالعي پيدا شده يكنفر دلسوز

و حال آنكه اگر كسي راستي بخود اطمينان دارد نه تنها از پيدا شدن حريف  راه توانسته اند صداي او را خفه كرده اند

و يا مليونها كتاب باكي ندارد بلكه خود در پي آن است زيرا يك پهلوان اگر چه قرنها در ميدان خالي رجز خوانده باش د

.را از رجز خواني پر كرده باشد تا با حريفي روبرو نشود ديگران نمي توانند درست بفهمند چكاره است

و براي اثباتش هم حاضرم ولي95اينك من مي گويم اين چيزي را كه شما دين نام نهاده ايد  درصدش گمراهي است

ت تمام نكند، دقيق ترين قاضيان) يكجا(ا گفتگوي خود را با طرف در چنانكه گفتيم يك مدعي هر چه هم درست بگويد

حال اگر شما راستي به گفته هاي خود اطمينان داريد بياييد تا اين. هم نمي توانند درست قضاوت كنند چه رسد به توده

و به قضاوت عامه واگذاريم شايد بفرمائيد كه ما چيزي است) يك كتاب(گفتگو را در  و و تمام كنيم  در تصرف داريم

هر كس هم حرفي دارد خودش برود ثابت كند ولي بايد دانست كه آن سد استواري كه در جلو افكار توده گذاشته شده

و منطق چيزي نمي تواند جلو آنرا بگيرد اگر داريد كه چه  و اكنون جز دليل و شما هم در پناه آن بوديد شكسته شد بود

و تكف و استكان آب كشيدن نمي توان جلو سيل احساسات مردم بهتر وگرنه ديگر با سكوت و يا فاسدالعقيده خواندن ير

.ايستاد اكنون يا جواب يا استعفا

 حكمي زاده
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 از ماست كه بر ماست

و مقصدش معين باشد ولي مردمي يك تن يا يك توده وقتي مي تواند به جائي برسد كه راهش روشن

و  از طرف ديگر مي گويند اين قانونها بدعت است كسانيكه از كه از يك طرف قانون مي گذارند

و  و از طرف ديگر براي گرفتن همان مال بر سر و پول بانك حرام است يكطرف مي گويند مال دولت

از) فتوا(شانه هم باال مي روند توده كه از يكطرف مي گويند قانون گذاري  و تنها حق مجتهد است

ب چنين) واجب است(ه كساني كه با بودن مجتهد قانون مي گذارند طرف ديگر مي گويند رأي دادن

.توده بجائي نخواهد رسيد، نخواهد رسيد تا راه ما همين است وضع ما هم چنين است

و زمينه انتخاب يا فروش روزنامه اشان بر بسياري از نويسندگان ما براي اينكه مردم را از خود نرنجانند

ب و حال آنكه دولت كسي جز هم نخورد هر نقصي در توده بينند گناهش را به گردن دولت مي اندازند

و نفوذش  خود مردم نيست اگر توده راستي چيزي را بخواهد دولت چكاره است رضا شاه باهمه نيرو

و پاگير را از ايران بردارد نتوانست پس چگونه ممكن است دولت كنوني  خواست يك چادر دست

.بايستد) آنهم اراده اصالح(بتواند در برابر اراده توده

اين همه مردم از رشوه خواري ادارات فرياد مي زنند ولي مي بينيم همان ها هنگامي كه به ادارة مي

و(روند پيش از آنكه كارمند مربوط سخني بگويد به زبان بي زباني مي فهمانند كه ما براي دادن  حق

 گله مي كنند ولي مي بينيم اگر رئيسي در خواستن اينهمه از وظيفه نشناسي كارمندان. حاضريم) حساب

.وظيفه از زير دستانش پافشاري كند او را بدجنس يا مردم آزار يا خشك مي خوانند

و ما يك مأمور يا يك رئيس يا فرمانده را وقتي خوب مي شماريم كه چشم خود را بر هم گذارد

م و تسبيحي بر خطاي ديگران را نديده بگيرد يك بازاري را وقتي خوب ي دانيم كه عرقچيني بر سر

و به چيزهاي ديگرش كار نداريم و جامه بلند بر تن داشته باشد مي. دست يك مال را وقتي خوب

و با هر چيز تازة مخالفت كند يك روزنامه را وقتي خوب مي دانيم  شماريم كه خود را به شاه سيم بزند

و ماست مالي كار درست نمي شود،.دكه هر چه مي تواند به حق يا ناحق بدگوئي كن ايرانيان با تعارف

. تا ما چنينيم وضع ما هم همين است

 پرسش6
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 آيا ايرانيان در زما رضا شاه آسوده تر بودند يا پيش از او؟-1

و نظام ايران را رضاشاه خراب كرد يا از پيش خراب بوده؟-2  آيا ادارات

 ات بجا بود يا بيجا؟ آيا دخالت رضاشاه در كار انتخاب-3

و ايمان كنوني، رضاشاه بوده يا علت ديگر داشته است؟-4  آيا باعث اين ضعف تقوي

و جنگ مي كرد بهتر بود يا ترك مقاومت؟-5  اگر رضاشاه در برار متفقين ايستادگي

و بدي هائي كه داشت روي هم چگونه پادشاهي بود؟-6  رضاشاه با همه نيكي ها

 بنام خدا

 سرار هزارسالها

و زمامداران ما دين را بازيچه يا وسيلة پيش بردن غرضهاي سياسي بيش از هزار سال است كه پيشوايان

و شخصي خود گردانيده اند از اينرو ديني كه امروز بدست ما رسيده يك آش شله قلمكاري از آب 

و از دين چيزيكه دارد همان اسم است و تقوا كه حقيقت. درآمده كه هر چيزش از يكجاست توحيد

و دروغ سازي جاي آنرا گرفته. دين است از ميان رفته دين كه خود يك راهنماي. شخص پرستي

و همين نبودن راه خود باعث پيدا شدن اينهمه  و زندگي سدي شده خدائي است اكنون در جلو راه خدا

.كوره راه گرديده

و اختالف چه شد كه اسالم در نيم قرن، نيمي از جهان را گر فت ولي در سيزده قرن همواره رو به پستي

رفت تا به وضع كنوني رسيد؟ چرا بهمين كشورهاي كنوني دنيا كه نگاه مي كنيم مي بينيم هر ملتي هر 

اندازه دين دارتر است بهمان نسبت در زندگي عقب تر است؟ اين نيست جز براي اينكه دين در همه جا 

ا و و آن حقيقت خود را از دست داده و آلتي براي مردم فريبي اين كنون دكاني براي استفاده پيشوايان
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.شده

حال ما اگر بخواهيم راستي به دين خدمتي كنيم چاره اي جز اين نيست كه اول اين دروغ ها يا زباله

هاي هزارساله را از جلو برداريم تا راه روشن شود وگرنه با اين تبليغ هاي خنكو خالي از حقيقت 

و اگر هم بياورند مردم و مردم) مانند همان پيش افتادگان( به چنين ديني رو نخواهند آورد براي استفاده

و اگر هم راستي پابند شوند  و چنانكه خواهيم) مانند همين بدام افتادگان(فريبي است از روي ناداني

.ديد براي آنان اول گرفتاريست

و راست است كه بيدار كردن چنين مردمي هم كه و پرده هاي عادت و بلكه حس خود را زير پا عقل

و ايستادگي در برابر چنان ديكتاتورهائي كه كسي حق ندارد به كفش آنها  تقليد را بر چشم نهاده اند

.بگويد كفشك دشوار است ولي چاره چيست

 اين كه ما اينجا پاي مليونها مردم آنهم براي دوره هاي بسيار در كار است كه چه كاري است بهتر از

و پاي خود انداخته اند پاره كنيم ديگران اگر بكوشيم تا اين بندهاي گراني را كه مردم ندانسته بدست

و با آنهمه تبليغ مردم را به اين روز انداختند ما مي توانيم با هزار يك آن صد برابر پيش  در هزار سال

و رياست مي  كنند ولي در اينجا هيچ نظري جز دلسوزي رويم چرا كه آنها اين كار را براي مردم فريبي

و از اينرو خدا هم خود پشتيبانش خواهد بود .و حق پرستي در كار نيست

اينك من به سهم خود درباره چند موضوع مهم كه بيشتر باعث گرفتاري ايرانيان شده آنچه را كه پس

و اميدوارم كه خوانندگان  هم با نظر حقيقت جويي آنرا از كوششهاي زياد بدست آورده ام مي نويسم

و گرنه از هر راهي مناسب بدانند در پيشرفت اين منظور  بخوانند اگر ايرادي دارند يادآوري كنند

.بكوشند

 خدا: گفتار يكم

به. دين امروز ما مي گويد خداي يكي است ولي در عمل پا را از شرك هم باالتر نهاده اسم خدايي را

و امامزادگان به نسبت شهرت تقسيم كردهاو داده ولي اختيارات آن  اگر كسي به خدا. را ميان امامان

و ديگران كه آنهمه بي ادبي بخدا. هرگونه زبان درازي كند نديده ايم كسي بجلوگيري برخيزد خيام



٨

و بزرگو كتابهاشان هم مي دانيد كه كجاها رفته ولي اگر كسي بگويد كرده اند باز هم فيلسوفند

ه و گنبدپرستي مان بت پرستي است كه آنهمه اسالم با آن جنگيد مي گويند عقيده اش فاسد است

.فكرش مسموم

و و فصاحت و سند در زيارت جامعه كبيره كه بگفته مجلسي بهترين زيارات جامعه است از جهت متن

و من قصده توجه اليك م بكم فتح معجزات هم براي آن نقل كرده اند شما مي خوانيد من اراداهللا بدأبكم

و بكم يختم اهللا بكم ينزل اهللا الغيث من السماء الخ اگر اين شرك نيست پس ديگر شركي در دنيا اهللا

و(نخواهد بود در كتاب كافي كه يكي از آن چهار كتاب معتبر است مي نويسد  خدا عالم را آفريد

و فاطمه واگذاشت و علي يد به اين شماره افزوده شده ولي بعدها چنانكه مي دان) اختيار آنرا به محمد

و دهي است يك يا چند بتخانه برپا نباشد .تا امروز كه در كمتر شهر

مي گويم پس اول بت پرستي را معنا كنيد تا گفتگو تمام شود. شايد بگوئيد اينها بت پرستي نيست

م: قرآن مي گويد آنانكه بخدا(گر آنكه ما را جز از خدا ولي گرفته اند مي گويند ما آنها را نمي پرستيم

و آيات بسيار ديگر بدست مي آيد شرك عبارت است) نزديك كند از خواستن كار(آنچه از اين آيه

و گرنه) خدائي از غير خدا با فروتني در برابر آن حال اگر شما اين معنا را مي پذيريد كه چه بهتر

آ23خودتان آنرا معنا كنيد تا بينم آن شركي كه  ن جنگيد چيست شما كه در مسائل سال اسالم با

و تاريخ! نيشغولي آنطور موشكافي مي كنيد چه شد كه موضوعي را به اين بزرگي نديده گرفتيد؟ قرآن

و در عوض مردم  و بيش نوددرصدش جنگ با شرك است ولي آنرا بيكبار فراموش كرديد اسالم كم

.و آخرت دوا نمي كندرا به چيزهايي سرگرم نموديد كه كوچكترين دردي را از دنيا 

و يا از آن طرفداري مي من راستي خنده ام مي گيرد وقتي مي بينم اين مردم خود را به اسالم مي بندند

اگر يك مادي تمام. شما از همين توحيد چه بهره اي داريد. يك پايه مم اسالم توحيد است. كنند

ع امل را پيرو يك نظام ثابت مي داند ادعاي توحيد كند خيلي بحقيقت نزديك تر است زيرا او همة

و صاحب قبر را دست اندركار مي دانيد .ولي شما هزاران سنگو چوب قبر

قرآن در چند جا مي گويد خود پيغمبر غيب نمي داند در چند جا مي گويد او هم بشري است مانند

و زيان خود نيست  و مي گويد او مالك سود ال املك لنفسي(ديگران جز اينكه به او وحي مي شود قل

از اصحاب(ولي شما براي امامزداه داود هم حاضر نيستيد اينها را بپذيريد ابن مكتوم) نفعا وال ضرا

و نه پيغمبر چنين كاري كرد) خاص پيغمبر عقيل برادر. كور بود نه او بينائي خود را از پيغمبر خواست
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و نه او عق مي. يل را به چنين حاجتي رسانيدعلي كور بود نه اين به برادر خود دخيل بست ولي شما

و امان از هر بالئي است(گوييد تربت امام  مي) شفاي هر درد نه راستي شما در اين سخن اگر شوخي

و اگر جدي مي گوئيد پس چرا معطليد بگوئيد همة  و جان مردم شوخي بردار نيست كنيد كه دين خدا

ه و دانشكده و داروخانه ها و داروسازي را برچينند اگر بگوئيد عقيده الزم است اين بيمارستانها اي طب

چارة آنهم آسان است شما خودتان كه عقيده داريد اين كار را درباره خود بكنيد ديگران هم وقتي 

و  و هم دنيا از چنگ اين بيماريها و در نتيجه هم مردم ايمان مي آورند ديدند عقيده پيدا خواهند كرد

ش .وداين خرجها آسوده مي

شما خود مي گوئيد براي هيچكس نبايد قبر ساخته شود چنانكه در همان كتاب كافي چند حديث از

و در بعضي هم مي  و امام آمده كه وصيت كرده اند قبر ما را چهارانگشت از زمين باال آوريد پيغمبر

و روي آن آب بپاشيد كه معلوم است اين بلندي چهارانگ شت هم براي گويد چهارانگشت باال آوريد

و گذشتن زمان مساوي زمين شود چنانكه در جاي ديگر هم هست كه  اينست كه پس از ريختن آب

و نيز اين حديث در خيلي جاها آمده كه علي گفت امر مي كنم  و صحابه مساوي زمين بود قبر پيغمبر

م و هر ترا بچيزيكه پيغمبر مرا امر كرده باينكه هر قبري ديدي از زمين بلند است آنرا ساوي زمين كن

كه بعضش در اينجا(اكنون بايد پرسيد كه شما با داشتن چنين دستورهائي. تمثالي ديدي آنرا محو كن

و بارگاه برپا شود) گفته شد . چگونه بخود اجازه مي دهيد اينهمه گنبد

 مي سازند مي مي گويند بزرگان دين كم از سرباز گمنام يا فردوسي نيستند پس چرا ديگران قبر آنها را

گويم شما كه مقلد ديگران نيستيد آنها هر چه مي خواهند بكنند شما اينهمه نهي را كه در اين باره

و براي  و بعالوه احترام غير از عبادت است شما قبر را باب الحوائج مي خوانيد رسيده چه خواهيد كرد

با) سجده(قبر آن زيارت جامعه كبيره كه سراپا شرك است مي خوانيد شما بر خاك  مي كنيد؟؟

!اينحال كار خود را با آنان در يك رديف مي آوريد؟

مي گوئيد اگر كسي به حاكم شهري كار داشته باشد اول بايد دربان را ببيند آيا خداي عالم بقدر يك

حاكمي نيست مي گويم اشتباه شما در همين جاست كه گمان مي كنيد خدا مانند شاهي است كه خود 

و يا مانند آخوند مكتب است كه وقتي شاگرد را بفلك نمي توا ند بكارهايش رسد ناچار وزير مي گيرد

و ميانجيگري كند تعالي اهللا عما يقول الظالمون علوأ كبيرا .بست خيلي مي زند مگر اينكه ديگري بيايد

ئي را كه در دين امروز ما مي گويد دوم از اصول دين عدل است ولي مانند گندم نمايان جوفروش خدا
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و كارهايش خيلي كودكانه است زيرا اين خدا كاهي را  عمل بما نشان مي دهد مي بينيم خيلي ستمكار

و كوهي را بكاهي اين خدا به بها نمي دهد ولي به بهانه مي دهد اين خدائي است هر  بكوهي مي بخشد

و فردا از رايش بر مي گردد  با سند صحيح رسده كه خدا در كافي. دم خيال كه امروز تصميم مي گيرد

ا هل زمين را قيام قائم را سال هفتاد هجري معين كرده بود ولي چون مردم امام حسين را كشتند خدا

و شما هم به  و چون ما اين را بشما گفتيم و چهل هجري پس انداخت غضب كردو آنرا به سال صد

ج اي ديگر است كه امام جعفر صادق مردم گفتيد ديگر خدا براي اين كار وقتي پيش ما نگذاشت در

اسماعيل را جانشين خود كرد پس چون از اسماعيل كاري سر زد كه او نپسنديد جانشين خود را موسا 

كرد چون از علت اين تغيير پرسيدند گفت دربارة اسماعيل بدا پيدا شد راستي اگر خدائي اين طور 

.است پس هر بي سروپائي حق دارد ادعاي خدائي كند

و به روايتي هزار اين و به روايتي صد هزار شهيد  خدا براي يك عزاداري يا زيارت ثواب هزار شهيد

مي دهد راستي اگر خدا همين طور است كه ما شناختيم چه اندازه بدبخت بودند شهيدان !! هزار شهيد

ك و بيجهت جان شيرين خود را فدا و احد كه نفهميدند دستگاه اين خدا بچه بازي است و چه بدر ردند

و با يك  و مي خوابيم و در نتيجه آسوده مي خوريم اندازه خوشبختيم ما كه چنين خدائي را شناختيم

آفرين به اين تردستي كه حقه بازان دنيا بايد پيش شما اي واهللا. زيارت ثواب هزارشهيد بدر را مي بريم

و شما هم چشم بندي مي  و هم عقل بنديبگويند زيرا آنها تنها چشم بندي مي كنند !كنيد

و غيب گويي است كه براي ما گرفتاري موضوع ديگري كه در اين گفتار بايد روشن شود استخاره

حال مي پرسيم كه آيا استخاره ما را به واقع راهنمائي مي كند يا نه اگر بگوئيد مي كند. بزرگي شده

و دروغ است زيرا ما اگر با خدا چنين راهي داشتيم كه بفهميم كاال و يا فروخت  را چه وقت بايد خريد

و چه وقت بايد دست نگه داشت پس مي توانيم به اين وسيله بر يا چه وقت بايد به دشمن حمله كرد

و سياسي پيدا كنيم مثالً موسيلني  بجاي اينكه چند سال جنگ كند) حامي اسالم(همه دينا سيادت مالي

و مالي بفهمد وو پس از آن همه خسارتهاي جاني  شكست مي خورد يك چنگ مي انداخت به تسبيح

و همان نتيجه را بي آنهمه خسارت بدست مي آورد از اين نزديكتر در جنگ قفقاز كه با دستور يا قرآن

و  و اينهمه زيان و به شكست ايران تمام شد خوب بود اول استخاره مي كردند و شركت خود علماء بود

.ننگ براي ايران باال نمي آوردند

و!و اگر بگوئيد كه استخاره واقع را نشان نمي دهد پس چرا مردم را فريب مي دهد؟ چرا با نام خدا

و مال مردم بازي مي كنيد؟ دختري را براي همسري جواني مي پسندند پس از گفتگو بنا مي شود! جان
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 بمانند تا چه وقت دانه ها جفت مي آيد در نتيجه اين دو نفر بايد مدتها طاق!!) با خدا مشورت كنند(

و زندگي و خانه اي را با پول براي هر يك همسر مناسب ديگري پيدا شود، آن يكي پولي تهيه كرده

و آن از پول از. خود مناسب ديده ولي استخاره بد مي آيد اين از خانه محروم مي شود خدا مي داند

و اينان با همان  زرنگي مخصوص به خود بر روي همين استخاره چه خسارتهاي سنگيني به ما رسيده

.همه روپوش گذاشته اند

اما غيبگوئي يا هر كار ديگري مانند آن، اگر از راه دين است كه هيچكس به خدا نزديكتر از پيمبران

و اگر از  و شما مي بينيد كه پيغمبر اسالم در چند جاي قرآنم خود را از اين كار بركنار مي داند نيست

و آئين طبيعت و شما مي بينيد كه آنها راه علم  است كه هيچكس مانند اروپائيان در اين زمينه پيش نرفته

.چنين ادعائي ندارند

و بطور و مي گوئيم هيچ دليلي بهتر از وقوع نيست شما اگر غيب گوئي ولي ما از اينها چشم مي پوشيم

د اريد بيائيد بخرج من كلي هر كاريكه از آئين طبيعت بيرون است نزد خود يا هر كسي ديگر سراغ

و ما هم آن را به  و مجلسي بر پا كنيد تا در برابر آنان اين كار خود را نشان دهيد دانشمنداني را بخوانيد

و هندوستان را مهد خرافات  بدانند كه اينجا جاي) مي خوانند(همه جا اعالم مي كنيم تا آنان كه ايران

.مردان خداست

حق(مي گوئيد و زبانش دوختند- آموختند هر كه را اسرار مي گويم اين چگونه اسراري) مهر كردند

و  و نشان دهيد ولي پاي مردمان دقيق و بي سواد حق داريد بگوئيد است كه تنها به مردمان زودباور

و اگر  كنجكاو كه به ميان مي آيد آنگاه جزء اسرار مي شود اگر سرّ است به هيچ كسي نبايد گفت

آ .نرا در چنين مجلسي آشكار كنيدنيست باري يكبار

آدمي دنبال هر چيزي رود مي خواهد مقصود خود را در نزديك ترين راه: داوري خرد يا نتيجه سخن

و بجستجوي پديدآورنده آن افتاد خيلي ميل داشت  بدست آورد از اين رو وقتي به اين جهان نگاه كرد

و دستة بت پرست با اين فرق كه دسته اول او را در همين عالم مادي بيابد از اين رو دستة ماد ي شدند

و راه را درست رفتند ولي در نتيجه خطا كردند اما بت پرستان از اول راه را خطا رفتند تا پيمبران آمدند

و گفتند ما  مردم را به منظور اصلي راهنمائي كردند ولي چيزي نگذشت كه باز بياد هندوستان افتادند

و از طرفي سخن آنها را هم كه نمي توانيم خداي پي و نه در خيال بياوريم و نه بدست مبران را نه چشم

و خود آنها هم مال ما تا بتوانيم دور  نمي توان نشنيده گرفت پس مي گوئيم خداي پيمبران مال آنها
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و در پنجه بگيريم باري اگر نشد خود را به آن رسانيم مي توانيم آنها را در ذه ن قبرشان پنجره گذاريم

.خود حاضر كنيم

. ولي بايد دانست كه اگر آدمي بتواند همه چيز را بميل خود در آورد اختيار خداسازي بدست او نيست

و بارگاه بحاجت هاي خود برسيد و ساختن گنبد و گوسفند شما خيلي ميل داريد كه با نذر كردن شمع

و هيچ ممكن  و كاملي گذاشته نيست با اين كارهاي كودكانه آنرا ولي خدا گيتي را بر روي نظم ثابت

.تغيير داد

كند) يعني هر كاريكه از توانائي بشر بيرون است(از اين رو بايد گفت هر كه ادعاي كار خدائي

و بايد او را در برابر چشم عموم اعدام كرد تا ديگر كسي  و راهزن است و بدتر از كاله بردار دروغگو

و اگر اين را نتوانستيد باري هوس نكند نام خدا را وسيله نان خو ردن يا بدست آوردن مقام قرار دهد

و اگر اين را هم نكرد خود آن توده بحكم طبيعت كه  يك تودة رشيد بايد چنين كسان را خوار شمارد

و دير يا زود نابود خواهد شد .آن هم حكم خداست محكوم است باعدام

 بهانه ها

و در هرگاه گفتگو از كنار نهادن يكي از خرافات بميان آيد كسانيكه نمي توانند دل از آنها بردارند

برابر هم جواب درستي ندارند ناچار از درهاي ديگري واردمي شوند كه بايد آنها را هم روشن گردانيم 

.تا در هر قدمي با اينگونه ايرادها روبرو نشويم

.ر كنيد مي گويند بهتر است بجاي اين حرفها براي مردم فكر خواروبا-1

و صالح امروز نيست-2 و اختالف مي شود . اين حرفها باعث نفاق

. اين حرفها براي شهرت پيدا كردن است-3

. اينها تحريك اجانب است-4
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و شما فهميديد-5 و بزرگان نفهميدند . چطور اينهمه علما

و ما كنار گذاشتيم جاي اينها چه بگذ-6  اريم؟ مي گويند حاال گرفتيم اينها غلط

ما اگر بخواهيم يكي يكي اينها را مورد گفتگو قرار دهيم زياد مي شود ولي همه اينها يك جواب

مي: مشترك دارند كه به همان اكتفا مي كنيم راهي كه اين توده در پيش دارد اگر چنانكه اين كتاب

و  و اين گفتگوها همه زيادي است اگر درست است گويد غلط است كه مسلم راه غلط را نبايد رفت

و احتياجي به اينهمه از اين شاخ به آن شاخ پريدن نيست .شما اول همين را با دليل روشن بيان كنيد

و-7  مي گويند عقل بشر ناقص است به اين دليل كه مي بينيم اينهمه دين هاي بي شمار كه در دنيا بوده

و حال آنكه واقع يكي بيش نيست مي گويم شما از كجا دانستيد هست همه مي گويند دليل عقل داريم

و تقليد نيست اگر ديوي را فرشته نام دهند آيا  و حكم عادت كه اين دليل ها راستي دليل عقل است

و بر روي همين عقل پايه زندگي خود. حقيقت آنهم عوض خواهد شد شما باين عقل خدا را شناختيد

و زندگ چرا براي اينكه.ي را به يكبار كنار گذاريدرا نهاديد اگر حكم عقل ناقص است پس بايد دين

! شاخه اي را رها نكنيد ريشه را مي زنيد؟

حقيقت آن است كه آنها هم كه مي گويند عقل ناقص است بگفته خود باور ندارند ولي چون اينان مي

و عقل به جلوگيري بر مي خاسته ناچار اين سخن را پي ش آورده خواسته اند مردم را بطرف ناداني ببرند

و بايد به عقل كل و) يعني هر دروغي كه آنها مي سازند(اند كه عقل شما ناقص است تسليم شويد

و براي آدمي همچون چشم است كه بي دستور او حق ندارد قدمي  حال آنكه عقل فرستاده نزديك خدا

بي. بردارد . نياز نيستيمآري عقل هم مانند چشم گاهي محتاج به راهنماست ولي بهرحال ما از خرد

و بعبارت ديگر مانند قواني رياضي است كه براي يافتنش محتاج به آموزگار هستيم ولي درس همين

آموزگار را وقتي مي توانيم بپذيريم كه با عقل درست در آيد زيرا اگر عقل در كار نباشد آموزگار حق

م ال خود را بدهيد بمن تا حالل خواهد داشت بگويد يكي از قوانين رياضي اين است كه شما نيمي از

!شود؟

راست است كه كه فكر آدمي كوتاه تر است از اينكه از كارهاي خدا سردرآورد ولي كار خدا غير از

و  و بايد آنرا ببينيم و ربطي بما ندارد ولي راه خدا براي ماست راه خداست كار خدا براي خود است
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و هر چه بما گفتند پيش رويم نه اينكه چشم خود را بر هم گذاريم  و مانند كوري دنبال ديگران بيفتيم

!)جاهل را بر عالم بحثي نيست؟(بگوييم

و آن را عقل درباره نقص عقل اين را مي توان گفت كه گاهي بچيزهاي ديگري جامه خرد مي پوشانند

ر و چنانكه خواهيم ديد همين كار و مي نامند ولي با كمي دقت آنها را هم مي توان شناخت ا با دين

.بلكه با حس نيز مي كنند

و عكس العمل اينها ولي از همه مهمتر همان عادت و سودجوئي و وهم و تقليد اينها عبارتند از عادت

و نام آنرا عقل نهاده اند .است چنانكه بسياري از همين عقيده هاي ما را عادت برپا نگاه داشته

و بايد هم اينطور عادت با عقل نسبت معكوس دارد يعني در مرد و زنان نيرومندتر است مان كم فهم

و در ترازوي خرد بسنجند ناچار بايد عادت  باشد چون اين گونه كسان نمي توانند هر چه را مي شنوند

.در آنها قوي باشد تا هر ساعت برنگي در نيايند

و در حس نيز تصرف مي كند س. عادت گاهي با هم يكي مي شود و در هر من خود بيش از ده ال

و آنرا ترك  روزي چند بار ناظر چنين موضوعي بوده ام تا آنكه صاحب كار خود به اشتباهش پي برد

) متوسط(بسياري از خوانندگان اين را شنيده اند كه پيش از دوره رضاشاه در مشهد سنگهاي. كرد

د و حال آنكه و كساني مي گفتند ما اينرا بچشم خود ديده ايم ر جلو چشم مردم آنرا بزيارت مي آمد

و در عين حال فرياد مي زدند چشم دشمنان سنگ بزيارت! پس رويد به كوري: با دست مي آوردند

و ديگر !! مي رود و بگفته يكي از دوستان در دوره ديكتاتوري سنگها هم از زندان مختاري ترسيدند

چ19در همين شب !! بزيارت نيامدند مي رمضان كه مي گفتند دو نفر به هم سبيده اند مدركش را كه

مي. پرسيدند يا مي گفتند خودمان ديده ايم يا مي گفتند از آدم معتبر شنيده ايم حال شما از همين جا

.توانيد بدست آوريد كه اين همه معجزه ها كه نقل مي شود علت حقيقتش چيست

پس-8 و بجائي هم ضرر ندارد كه مي گويند اين خرافات در همه جاي دنيا هست اين چه كاريست

بيهوده مردم را ازخود برنجانيم مي گويم اگر اين اشكال درست باشد اول به پيغمبر وارد است كه براي 

و سنگ بنام بت در خانه كعبه. بت پرستي آن همه خون ريزي كرد مردم عربستان چند پاره چوب

و شفيع نزد و آنها را خدا هم نمي دانستند بلكه وسيله  خدا مي شمارند اين بكجاي دنيا گذاشته بودند

. سال وقت گرانبهاي خود را صرف آن نمود23ضروري داشت كه پيغمبر
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براي اين بود كه مي دانست توجه بشر يك نيروي گرانبهائي است كه همه پيشرفتهاي زندگي از اثر

و اگر بدريا رسد از هم مي شكافد پس چه ضرري است  از اين آنست اگر بكوه رسد از هم مي پاشد

و قبر شود .باالتر كه چنين نيروئي بيهوده صرف بت يا نخل علم

و يا براي چيست كه امروز شرق زير دست غرب افتاده هندوستان چه چيزش كم از انگلستان است

و اين چنين براي اين است كه آن توجهش بيشتر  فنالند چه چيزش بيش از ايرانست چرا او چنانست

و اي و كوشش است و كوشش دارد مي گويم.ن بخرافاتبكار شايد بگوييد خرافات چه منافاتي با كار

از) مانند آب نهر(اين قانوني است مسلم كه هر نيرويي  هر اندازه متوجه يك سمت شود بهمان نسبت

).ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه(سمت ديگر كم مي شود تا قطع گردد 

و زيارت. روشن كنمبايد اين موضوع را با چند مثالي و بيش هزار هزار كتاب در مصيبت در ايران كم

و مانند آن چاپ شده تا جائيكه شما در هر دهي برويد مي بينيد آن روستائي كه كوره سوادي پيدا 

كرده يكي يا بيشتر از اين كتابها را در تاقچه دارد ولي در همين كشور فالحتي اگر كتابي در كشاورزي

.ر آن انگشت شمار استچاپ شود خريدا

و يا بخاطر بگذرد كه باالي قله كوهي جاي ثم دلدل را ديده است يكبار مي اگر زني در خواب بيند

و با سيل نذر رو به آن مي رود ولي اگر يكدسته سرباز براي  بينيد شهري از جا تكان مي خورد

ني كه از آنها شود يك مجلس نگاهداري جان شما در برابر دشمن ايستاد تا كشته شد آخرين قدردا

!!يادبود است آنهم از طرف وزارت جنگ نه از طرف توده

و يا خزينه هاي و خاكروبه مي ريزند شما بسيار ديده ايد كساني را كه در نهرها رخت مي شويند

عمومي را آلوده مي كنند شايد گمان كنيد كه اينها مردمي هستند بي تربيت ولي اينطور نيست بيشتر 

نها تربيتشان كامل است ولي در راه ديگر چنانكه مي بينيد همين ها به آب كمتر از كر دست نمي زنند اي

يا.و از ديگران هم جلوگيري مي كنند و شما بسيار ديده ايد كساني را كه زراعت را زير پا مي مالند

بس(نهالها را براي بازي يا چوب دستي مي شكنند  كهو در نتيجة همين كار زشت چه يار نهل هائي

و بيكار افتاده است ).استعداد درخت كاري دارد

و بي پروا بدانيد ولي اينطور نيست زيرا اينها وقتي از يك زيارتگاهي شايد شما اينگونه مردم را بي قيد
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بيرون مي آيند پس پس بر مي گردند كه مبادا به قبر بي احترامي شود همين ها اگر خورده ناني را زير 

و چه بسا آن نان آلوده را مي خورند كه با بركت خدا بي احترامي نشودپا بب چرا؟ بر !! ينند بر مي دارند

.اينكه اينها را به احترام قبر يا خورده نان متوجه كرده اند ولي در آن موضوع چيزي نگفته اند

بگوئيد بيماري در اما اينكه مي گويند اين خرافات در همه جاي دنيا هست اين سخن بدان مي ماند كه

.همه جا هست پس بايد آن را بحال خود گذاشت

خرافات هم مرضي است روحي در هر توده كه زيادتر باشد به همان نسبت در زندگي عقب تر است

و روسيه، نگاه كنيد و ژاپون، يا هندوستان و تركيه، يا چين .باور نداريد به وضع كشورهاي ايران

 از لجام گسيختگي است زيرا مي بينيم مردمان خرافي از ديگران هم درست مي گويند خرافات بهتر-9

و مبراتشان بيشتر است مي گويم از اين عبارت اين طور بدست مي آيد كه ما دو راه و هم خيرات تراند

و حال آنكه دو راه ديگر هم داريم يكي آنكه نه  بيشتر نداريم يا بايد خرافي باشيم يا لجام گسيخته

باشيم نه لجام گسيخته بلكه پيرو حقيقت باشيم نمونه اش همان راهي است كه مردم در صدر خرافي 

و هم لجام  و هم خرافات نداشتند دوم آنكه هم خرافي باشيم اسالم مي رفتند كه هم پاك بودند

و كاسب و تاجر و آن راهي است كه ما امروز مي رويم چنانكه مي بينيد مردم امروز از اداري  گسيخته

و اخالقشان چگونه است با اين حال با هر يك كه گفتگو كنيد مي بينيد همه ديندارند از يك رفتار

و از طرف ديگر همين پول را صرف  و اختالس پول بدست مي آورند طرف از راه خيانت واحتكار

و حالل مي كنند  و اگر هم قدري مقدس تر باشند اول آن را دست گردان و زيارت مي كنند و روضه

!!بعد زيارت مي روند

يك زماني بود كه مردان هفتاد ساله مانند دختران چهارده ساله با چشم گوش بسته بودند جز

و جز مال دانشمندي نمي شناختند از اينرو اگر به مردم مي گفتند  جالءالعيون وجودي كتابي نداشتند

 جمله عربي هم بدنبالش ماست سياه است مي گفتند از قدرت خدا چه بعيد است بخصوص اگر يك

در آن زمان آسان بود خرافات را با درستي نگاه داشت ولي ). نمونه حديث ديده شود(مي آوردند

اكنون در فكر مردم يكي تكاني پيدا شده در نتيجه نه مانند پيش در عقيده خود پابرجايند نه آن اندازه 

ك نند ناچار اين تزلزل بر نقطه ضعف وارد فكرشان نيرومند شده كه بتوانند درست را از نادرست جدا

مي شود كه عبارت است از همان جايي كه پاي نفع مادي در كار است ولي اين خرافات چون بنفع آني 

و  و اين بي قيدي آنها كاري ندارد بلكه خود سرپوشي روي آنها مي گذارد اين است كه بر جا مانده
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. لجام گسيختگي هم بر آنها عالوه شده است

وو و مبرات اينان هم گرچه زياد است ولي خواهيم ديد كه براي چگونه كارهايي است  اما خيرات

.نتيجه اش چيست

 امامت: گفتار دوم

و شما دين امروز ما امامت را پس از نبوت مي شمارد ولي درعمل آن را خيلي باالتر مي شمارد زيرا ما

و نديده ايم كه كسي به نام هيچ نشنيده ايم كه پيغمبر كوري را شفا يا بيم اري را خوب كرده باشد

و ديده ايم پيغمبر مي  و امام زاده بسيار شنيده و مانند اينها را درباره امام پيغمبر نذري كند ولي اينها

و زيان خود نيستم ولي اينها مي گويند  )جهان اگر فنا شود علي فناش مي كند(گويد من مالك سود

و اين مسلم است كه امام  هر چه باشد از پيغمبر پائين تر است پس چه شده است كه براي فضائل ائمه

و كتاب ها نوشته شده ولي درباره پيغمبر معمول نيست آيا علت اينها را سادات اينهمه منجلس ها برپا

و لج بازي چيز ديگري مي توان دانست ما خود بيماري داشتيم نوبة وقتي تب مي كرد. جز هم چشمي

و چون خوب مي شد مي گفت از بركت ائمه اطهار راحت پرستار ش مي گفت چه كنيم خدا خواسته

و پيش آمدهاي خوب را از شد، بعدها ديدم اين طرز فكر عمومي است كه پيش آمدهاي بد را از خدا

و پيغمبر را هم از هيچ طرف به حساب نمي آورند .ائمه مي دانند

م و ربطي به دانشمندان نداردمي دانم كه خواهيد گفت اين حرف ها .ال عوام است

و ميدان باز است تا هر جا بتوانيم مي تازيم ولي همين آري اين شيوه ماست كه تا كسي در جلو نيست

و مي گوئيم آن  و گفت چرا زياده روي مي كنيد فوري ده سنگر عقب مي رويم كه يك كسي پيدا شد

با) صحيح( حديث بوده اين است كه چند) عوام(زياده روي كار  و از كتاب كافي در اينجا مي آوريم

. آنچه قرآن درباره پيغمبر گفته مي سنجيم تا ببينيم عقيده عوام از كجا آب مي خورد

و ديدم از زمين چيزي جمع مي كنند گفتم اينها چيست گفت خورده ابي حمزه گفت وارد شدم بر او

و از آن برد كه.ي براي فرزندان خود مي سازمهاي پر مالئكه است جمع مي كنيم در جاي ديگر است
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و  و او را خبر مي داد به پيش آمدهاي آينده پس از رحلت پيغمبر جبرئيل براي دلداري فاطمه مي آمد

و در جاي ديگر درباره اين مصحف مي گويد سه برابر قرآن شما است  اميرالمؤمنين آنها را مي نوشت

برو قسم به خدا نيست در آن از قر تو(آن شما حرفي ولي در قرآن مي گويد وحي را روح االمين ) قلب

و يا و هيچ نامي از وحي آوردن جبرئيل آن(مي فرستد و پشم و به عالوه اگر اين) پر درميان نبوده

!!احاديث صحيح راستي صحيح باشد پس اسالم بجاي يك پيغمبر چهارده بيغمبر خواهد داشت

و همان را پرسيدو نيز در كافي است كه زر و ديگري آمد اره گفت از امام چيزي پرسيدم جوابي داد

و همان را پرسيد جواب ديگري داد بعد گفتم سه نفر از شيعيان  و باز ديگري آمد جواب ديگري داد

و  و شما سه جواب داديد گفت براي اين است كه اختالف ميان آنها افتد شما يك چيز از شما پرسيدند

و در چند حديث ديگر جوابي به اين مضمون داده شده كه اين اختياريست به ما واگذار. شناخته نشوند

!!شده هذا عطانا فامنن اوامسك بغير حساب اگر اين احاديث هم صحيح باشد ديگر چه عرض كنم؟

كتاب هاي تفسير بسياري از آيات قرآن را به امامت تاويل كرده اند تا جائي كه بعضي از آنها كلمه

و به عوضة قرآن را هم تفسير به علي كرده اند اگر امامت راستي تا اينه و ابل و ذكات اي صالت

اندازه مورد توجه قرآن بود چرا براي يكبار هم شده اين موضوع را آشكار نگفت كه اينهمه جنگ بر 

.سر اين كار نشود

آ و حال و مردم نپذيرند و تاريخ پيغمبر گواه مي گويند پيغمبر مي ترسيد از اينكه بگويد نكه خود قرآن

و آنگهي شما كه صدها حديث از پيغمبر. در كار خود او نبوده) يا تقيه(است كه هيچ محافظه كاري 

و نيز مي گويند امامت. نقل مي كنيد كه اين موضوع را صريح گفته پس ديگر اين سخن چه معنا دارد

و امام زمان كه آمد قرآن درست را در قرآن بسيار تصريح شده ولي آن ها را انداخته اند يا تغييرداده اند

ببينيد براي اينكه شاخه را از دست ندهند چگونه ريشه را مي زنند خوب اگر اينطور باشد. مي آورد

و. پس ديگر قرآن با تورات چه فرق خواهد داشت يك دليل بزرگ بر راست گوئي پيغمبر قرآن است

و اينرا هم مي گويند دليل ديگر اثر گفته هاي او اس ت در همراهانش آنرا مي گويند كه تغيير كرده

).ارتدالناس بعد رسول اله االتلثه(

و تاريخ صدر اسالم را نگاه كنيم مي بينيم كه امامت در اول يك امر ما اگر با نظر حقيقت جوئي قرآن

و و مسلمين درباره آن ساكت بوده اند لي بعدها كه زمامداران ايران خيلي ساده يا سياسي بوده كه قرآن

و بايد از نيروي توده براي ايستادگي در برابر آنها  ديدند نمي توانند زير بار خلفاء عرب يا ترك بروند
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ا ين عادت را هميشه داشته ايم كه رو به هر  و ما هم كه استفاده كنند امامت را به اين رنگها در آوردند

نايي داريم اگر بخواهيم از علي ستايش كنيم او را مي بريم تا طرف بيافتيم مي رويم تا جائي كه توا

و صفحه بشماري(جائي كه  و اگر) كتاب فضل او را آب بحر كافي نيست كه تر كني سر انگشت

.بخواهيم از عمر چيزي بگوئيم مي رويم تا آنجا كه خودتان بهتر مي دانيد

د اگر كمتر نشود زيادتر نخواهد شد حال آب يك جو اگر از يك سرچشمه باشد هر چه پائين تر آي

و يا يك كتاب از پيش از شما كتاب هايي را كه درباره امامت نوشته شده بترتيب تاريخ با هم بسنجيد

و يك كتاب هم از بعد از آن پهلويِ هم بگذاريد آنگاه مي بينيد كه هر چه پائينتر مي آيد  دوره صفويه

و حجمشان بزرگتر مي و آن را غلو آنها بيشتر  شود شما كتاب مقتل سيد ابن طاوس را با جلد دهم بچار

با اسرارل الشهاره دربندي بسنجيد آنگاه از خود بپرسيد علت اينهمه اختالف چيست اينها را كه در

. بندي نوشته از كجا بدست آورده كه سيد ابن طاوس يا مجلسي به آن دسترسي نداشته

و يا نگهداري آن در برابر دو دشمن يك زماني سياست اينطور اقتضا مي  كرد كه براي استقالل ايران

و قبر، بتكان بياورند ولي و گنبد و دسته و زيارت و ازبك مردم را بوسيله گريه نيرومندي مانند عثماني

و دنيا هم قرنها پيش رفت ولي اين بدعتها  و نابود شدند چه كنيم كه آن سياستداران با سياستشان رفتند

و معلوم نيست تا كي بايد گرفتار اينها باشيمهمچنا اينكه قرآن مي گويد ستمكارترين.ن براي ما ماند

مردم كساني اند كه بخدا دروغ ببندند براي همين است كه هر چه رنگ دين بخود گرفت پايدار مي 

ه بدعتي ماند اين است كه مي توان گفت كه اگر شهري را بنام سياست ويران كنند بهتر است از اينك

از. بنام دين بسازد آنهمه خرابيها غارتها جنگها، قحطيها كه در گذشته واقع شده امروز جز در تاريخ

و  آنها اثري نمي بينيم ولي آن بدعتهائي كه براي پيشرفت سياست بنام دين ساخته شده همچنان برپاست

اششان در پيش خدا بيش تر بهمين نسبت هم آنانكه با بدعتي نبرد مي كنند كارشان سودمندتر وپاد

من خوب مي دانم كه خواندن اين مطالب براي آنانكه امام زاده را در دستگاه خدا همه. خواهد بود

كاره يا وزير دربار مي دانند چه اندازه دشوار است ولي چه بايد كرد آيا مي توان اين گرفتاريها را 

و خاموش نشست راست است كه ما گرفتاريهاي  بزرگتر از اينها هم داريم ولي چيزي كه همچنان ديد

هست مردم چون مي دانند آنها گرفتاريست ناچار در فكر اصالح هستند اما اينها را گذشته از اينكه 

و آخرت مي دانند اين گرفتاريست كه هر اندازه هم كوچك. نشناختند بزرگترين وسيله سعادت دنيا

.باشد باز خيلي بزرگ است

د و ايرانيان چنانكه و كشور و چنانكه خواهيم ديد زندگي و پيغمبر را فداي امامت كرده اند يديم خدا
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و حال آنكه امام هر كه باشد تنها براي زمان خود امام  و وقت خود را هم روي اين كار گذاشته اند مال

كت) كل امام هادللقرن الذي هو فيه(است نه زمان هاي ديگر چنانكه در كتاب كافي رسيده  ابو اگر

نهج البالغه را هم مدرك قرار دهيم خود امام علي ابن ابيطالب در نامه اي كه به معاويه مي نويسد مي

و انصار اگر كسي را امام گردانيد همان رضاي خداست  رجوع شود به نامه ششم(گويد شوراي مهاجر

 دارد نه با اينهمه غرض ولي ما در صدد بيان اين موضوع نيستيم زيرا نه بحال ما سودي) از قسمت كتابها

هايي كه دو طرف بكار برده اند مي توانيم درست از چگونگي كار آگاه شويم ولي آنچه مسلم است

و خود پيغمبر هم بحكم قرآن بشري است مانند ديگران  اين است كه امام خيلي پائين تر است از پيغمبر

و نه كور شفا مي  و نه باب الحوائج است و تنها فرقش با ديگران همان وحي كه نه غيب مي داند دهد

و بر پا ماندة عادت است و بزرگ شده تقليد و اين گفتگوها هم كه پيدا شده زائيده سياست .است

دين امروز ما عزاداري را يكي از بهترين كارها دانسته تا جائيكه در حديث ثواب آنرا برابر شمرده با

و هزار جهاد با پيغم و هزار عمره !بر خداهزار حج

و شهيدي كه مرده يا كشته شده و صديق و رسول خواهش !! از روز خلق دنيا تا قيامت!!و ثواب هر نبي

و گزافه از اين باالتر هم مي شود بر خدا بست و ببينيد دروغ !! دارم يكبار ديگر اين حديث را بخوانيد

و جهنم بدست يك كودك بيخردي باشد چنين كا !ري خواهد كرد؟راستي اگر اختيار بهشت

شايد براي كسانيكه گوشهاشان از شنيدن اين گونه گزافه ها پر شده اين سخن هم هيچ تازگي نداشته

و بگويند  ولي ديگر فكر نمي كنند كه خدا غير از قدرت عدالتي) از قدرت خدا چه بعيد است(باشد

اگر انشاءاهللا!ر را خواهيد كرد؟هم دارد شما مي توانيد ليره را بجاي ريال خرج كنيد ولي آيا اين كا

و آن باال باالهاي بهشت را بشما دادند  آرزو بجوانان عيب(روز قيامت شما آقاي عزادار رفتيد به بهشت

و همه پيغمبران را زير دست شما قرار دادند) نيست و احد !!و بموجب اين حديث هم شهداي بدر

ر شهداي بدر به خدا اعتراض كردند كه ما در موقع باالغيرتاً شما خودتان آنجا خجالت نمي كشيد اگ

و بناي آنرا با خون خود باال برديم پس چطور ما را هزار درجه پائين ضعف اسالم بياري آن برخاستيم

.تر از آن آقاي عزادار جا دادي آيا شما خودتان باز روي نشستن آنجا خواهيد داشت

و احترام بزرگان گذشت ه كه كارست خوب حاال بر فرض هم اين احاديث خواهيد گفت كه يادبود

دروغ باشد اصل اين كار كه بد نيست مي گويم بعضي از سوداگران براي هر كاالي خود يك نمونه

در هنگام گفتگو آن را نشان مي دهند ولي در هنگام عمل يعني تحويل. خوبي دم دست مي گذارند



٢١

 حال درآمده چنانكه در همين موضوع مي بينيم دين امروز ما هم بهمين. كاال چيز ديگري مي دهند

و و احترام است و عزاها براي يادبود هنگام گفتگو بخصوص با مردمان كنجكاو مي گويند اين زيارت

.ديگران هم دارند ولي پاي عمل كه بميان آيد مي بينيم بساط ديگري است

س و دهي آنهمه عزاخانه با اسباب كودكانه و در هر سال چندين بار با از يك طرف در هر شهر اخته اند

و  حركات كودكانه تري براه مي افتند از طرف ديگر چند ماه از سال را براي عزاداري قرار داده اند

و براي اينكه هميشه اين ياسين را بگوش مردم بخوانند گفتند  كل يوم(سپس به همين هم قانع نشده اند

و خرج) عاشوراء و مي شود يك نتيجه هاي باري اگر از اين همه وقت ي كه در اين راه صرف شده

خردمندانه مي گرفتند بد نبود ولي شما مي بينيد كه به جاي بيدار كردن مردم اين دروغ هاي شاخدار را

و در نتيجه نيروي خرد اين توده را راستي از كار انداخته اند اين است كه  در مغز مردم جا مي دهند

و زندگي طعنه ها مي زنندرسواترين دروغها را بنام  !!دين مي پذيرند ولي به حقايق علم

نتيجه آنكه بر فرض آنچه درباره امامت مي گويند درست باشد اين زياده رويها غلط است زيرا در هر

و بخصوص در راه خدا نام شخص بايد گم باشد امامت كه به جاي خود، خود نبوت را هم نبايد. راهي

.ان راهنماي دين اند نه جز دينجزء دين شمرد زيرا آن

چنانكه اگر كسي راهي را به شما نشان داد او راهنماي مقصود شما است نه جزء مقصود اين است كه

و پي كار خود مي رويد حال اگر بخواهيد بجاي پيمودن راه خود را سرگرم  شما از او تشكري مي كنيد

م .ا امروز باز مانده ايمراهنما كنيد ناچار ازمقصود باز مي مانيد چنانكه

و اينهم كه مي گويند بايد اول شخص را بشناسيم تا گفته هايش را باور كنيم درست نيست زيرا معرف

و آهنگر همان كار اوست نه شخص او و پزشكو نجار و مهندس .هر كسي از راهنما

و شخص ها مي شود بر سر منظور و اگر اين گفتگوهاي بيهوده كه بر سر نام ها اصلي كه توحيد است

و هم بهتر پيشرفت داشت  تعالو الي كلمته سواء بيننا(تقوا مي شد هم زودتر اين اختالفها برداشته مي شد

)و بينكم ان النعبدو االاهللا

 روحاني: گفتار سوم
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و. دين امروز ما مي گويد فقيه در زمان غيبت جانشين امام است بر اين سخن چندين اشكال فقهي

و بهمين اكتفا مي كنيم كه اگر اين نيابت تنها براي بيان عمل ي وارد است كه براي اختصار آنها را حذف

و حكومت نيز هست در اين و اگر براي واليت احكام است كه مسلم بر خالف مقصود شما است

و گاهي در يك خانه چندين شاه خواهيم داشت چنانكه اكنون هم همه فقها  تا صورت ما در هر محله

گذشته از اين كه هر كسي را به هر كاري. جائي كه دسترسي دارند در اين كار دخالت مي كنند

و پس از همه. ساختند و كشورداري همچون پزشكو ميكانيكي است كه هيچ با هم ربطي ندارد فقيه

بع) كه حكومت حق فقيه است(اينها تازه طبق همان مباني فقهي هم اين ادعا  ضي مي هيچ دليل ندارد

گويند الزم نيست حكومت دست فقيه باشد بلكه دست هر كسي كه هست بماند ولي از فقها اجازه 

و در قانون اساسي ايران هم گفته شده .بگيرند چنانكه بعضي از شاهان پيش همين كار را مي كردند

ن دارد با اينحال مي گويم اين اجازه اگر تنها از نظر تشريفات يا براي تبرك است اينكه نتيجه عملي

و مردم مفيد  براي خالي نبودن عريضه من به مجلسو دولت اجازه مي دهم كه هر كاري را براي كشور

و اگر براي اين است كه راستي همه كارهاي كشور را به اين دستور انجام دهند !! مي دانند انجام دهند

ا و به عبارت ديگر دور الزم ميايد زيرا به و مجلس بسته اين چيزي است نشدني ين حساب بودن قانون

و مجلسو دولت معنا ندارد  و با بودن فقيه هم قانون و قانون ديده(به اجازه فقيه است گفتار حكومت

).شود

و و در نتيجه همين كه مجتهدي مرد گفته ها دين امروز ما مي گويد بايد تقليد از مجتهد زنده كرد

و وقت هايي را كه مردم صرف  و باز مردم از نو كتاب رساله ها آموختن آنها كرده اند بايد كنار رود

و مدتها  و باز مردم از نو كتاب بخرند و مدتها وقت صرف آموختن آنها كرده اند بايد كنار رود بخرند

براي نيابت !! خجالت مي كشم عرض كنم! دليل اين كار چيست؟! وقت صرف آموختن آن كنند چرا؟

د و عقل برخالف آن است زير اگر مقبوله بدامن خظلة ر كار بود ولي اينجا آنهم نيست بلكه دليل فعل

فارجعوا الي رواه احاديثنا اگر حيات شرط باشد پس بايد اين روايت ها را هم كنار: نقل مي گويد

و عقل هم مي گويد اگر يك عالمي از پزشك يا مهندسي يا فقيه در فن خود كاري را انجام  گذاريد

و مرد گف و گرنه هر دانشمندي مرد بايد آثار او را هم مانند رساله هاي داد ته او به اعتبار خود باقي است

و باز از نو شروع به كار كرد .عمليه دور ريخت

و خود كار نيكي است ولي شايد كساني كه بركنارند بگويند اين كار براي رعايت اقتضاي زمان است
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و دليلش هم اين رساله هايي است كه پي در پي عوض اهل اطالع مي دانند كه مطلب غير از اي ن است

.مي شود ببينيد در رساله هاي بعد كدام رعايتي از زمان شده كه در رساله هاي پيش نبوده

خواهيد گفت بيهوده سخن به اين درازي نشود چگونه ممكن است چنين حكمي را بي هيچ دليل از

ه ادعائي كند مي گويد دليل دارم ولي در برابر هم خدا پيش خود درآورد آري در دنيا هر كس هرگون

و تقليد آزاد باشد به آساني درست را و عادت يك ترازوئي به ما داده به نام عقل كه اگر از بند هوس

و كش داري درست كرده اند به نام اصل  از نادرست مي شناساند براي اين حكم هم يك دليل موهوم

ش را هم از خود اهل فن بپرسيدتا ببينيد احكام دين شما بر روي چه پايه عدم جواز كه بهتر است معناي

مي دانم آنان كه عمري با اينگونه سخنان باال آمده اند نمي توانند باور كنند كه مدرك اين. هائي است

و شايد گمان  و بي پا باشد احكامي كه ما صدها سال حكم مسلم خدا مي دانستيم تا اين اندازه سست

كه اينها مدرك ديگري داشته كه ما نياورده ايم ولي بايد بدانند كه من اين سخنان را در پشت كنند 

و آن حقيقت است پس چگونه ممكن است آن را  كوه قاف نمي نويسم ما در اينجا يك سالح داريم

هم با دست خود بشكنيم من قسم ياد نمي كنم ولي به شما اطمينان مي دهيم كه درست تر اين كتاب 

و  و كلمه هاي گزافة معمولي هم خودداري شده كلمة برخالف حقيقت ننوشتم تا جائي كه از جمله ها

و نيز مي خواستم پا از حد  و استوار باشد بلكه بعكس چون مي خواستم دليل هاي آن در همه جا روشن

.ادب بيرون نگذارم خيلي گفتني ها را هم نگفتم

ك هر كس به كفش عالم بگويد كفشك(رده اند اين است كه عنوان ديگري كه براي روحاني درست

در نتيجه براي روحاني پايه اي بس بلند درست شد كه هيچ كس نتوانست بقصد اصالح) كافر مي شود

دستي بسوي اين دستگاه دراز كند گر چه اين مطلب در ظاهر به نفع روحاني است ولي در واقع لطمة 

و دنياي ما بلك و بزرگي شد براي دين و چون خُرده گيري ه براي خود روحاني زيرا مسلم است كه راه

.چرا بر روي هر چه بسته شود راه فساد بر روي آن باز مي شود

و و اختيار ما نيز بيرون است چون و از دائره فكر آري تنها در كار خدا چون از روي نظام كامل است

ك در كار حكومت زبان.ه نتيجه آن بعكس استچرا معنا ندارد ولي در جاي ديگر ما خود مي بينيم

و چرا كند پشت پا مي خورد  مردم را بستند راه فساد باز شد در كار امام حسين گفتند هر كه چون

خُرده گيري را بستند چه دروغ هاي  آنهمه كارهاي بيخردانه بنام او درست شد در زمينه دين راه

و چه بارهاي سنگيني بنام دي هر(و درباره مال هم گفتند.ن بر دوش مردم گذاشتندشاخداري پيدا شد

.در نتيجه باينصورت در آمد) كس به كفش او بگويد كفشك كافر مي شود
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و از آن نتيجه گرفت ولي اگر آب كه از سرچشمه بيرون آمد بايد براي آن راه خردمندانه اي باز كرد

و در كسي بخواهد با زور جلو آنرا بگيرد كه بيرون نيايد خواه ي نخواهي از يك گوشه سر درمي آورد

و هم خرابيش بيشتر خواهد شد و منطق. نتيجه هم به هدر مي رود كسي هم كه بخواهد با زور جلو دليل

.را بگيرد چند گاهي مي تواند ولي با خرابي بيشتر از طرف ديگر سر در مي آورد

و و زبان مردم را گرفت ولي همين كه رفت  نام آزادي بميان آمد مردم يك درجه هم رضا شاه جلو قلم

و نيكيهايش را هم فراموش كردند مال هم وقتي ميان خود و سه مكراسي شدند از دموكراسي گذشتند

و جاهاي ديگر بصورت  و قفقاز و مصر و توده آن سد آهنين را گذاشت همين احساسات از كلكته

يك مال كه از خيابان مي گذشت چه متلك ها بدتري سر در آورد تا كار بجائي رسيد كه همان وقتها

و يقين چند برابر آنرا در دل داشتند تا يكي را بزبان مي آوردند همه بياد داريم آن روزها مي  مي شنيد

و اگر در راه پنچر مي شد از قدم او مي دانستند ولي در چند ساله  گفتند مال را سوار اتوموبيل نمي كنيم

و اكنون هم اخير در اثر اصالحات رضاش و اين احترام امروزي هم دنباله همانست اه آن بدبيني ها رفت

و بجاي فكر اصالح در فكر بستن زبان مردم باشند بي گفتگوست كه اين بار  اگر وقت را غنيمت ندانند

به صورتي بدتر از پيش در خواهد آمد باور نداريد اين مطلب را بخاطر سپاريد تا درستي اين سخن را با 

. خود ببينيمچشم

و باعث فساد اين دستگاه گرديده اين است كه امروز عنوان ديگري كه براي روحاني درست شده

روحاني خرج خود را بي واسطه از دست توده مي گيرد در نتيجه ناچار است كه هميشه به ميل توده 

و اين دو عيب بزرگ دارد . سخن بگويد يا دست كم بر خالف ميل او سخني نگويد

است ماندني نيست اما) عوام(اول آنكه در ميان توده فكرهاي غلط زياد پيدا مي شود ولي چون بنام

و به  و هر كس مجبور است آنرا بپذيرد پس از قبول يا سكوت مال اين فكر غلط تسجيل خواهد شد

.ارث براي فرزندان خود گذارد چنانكه همين مطلب خود باعث پيدائي خرافات بسياري گرديده

و حال آنكه اگر توده راه را مي دانست دوم بجاي آنكه توده تقليد مال را كند مال مقلد توده خواهد شد

.ديگر روحاني براي چه مي خواست

و و تند و دادن دواهاي تلخ و سوختن و پزشك هم كارش در بدن است روحاني يعني پزشك روح
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و غذا دهد كاف روحاني هم كارش نبرد.ه چي خواهد بود نه پزشكاگر بخواهد به ميل بيماران خود دوا

و اينها همه برخالف ميل  و پاك كردن دين از دروغ هاست و بيرون كردن خرافات از مغزها با پندارها

.توده است

و فرزند را هم و تازه جواب گرسنگي زن اكنون كي است كه خود را براي چنين سختي ها آماده كند

.بدهد

خ و از قانون طبيعت بيرون نيست وقتي ديد شتر در خانة آن كس زانو بزمين مي روحاني هم بنده داست

و احترام ها پيش آن كس مي رود كه خرافي تر  و بارها زند كه محافظه كارتر است وقتي ديد ليره ها

و در برابر، مالي ديگري كه  و منبر آنكس جلوتر است كه دروغ بهتر ببافد است وقتي ديد در روضه

ا ز تراز همان هاست چون به ميل توده سخن نگفته براي نان خالي هم درمانده است از همين جا هم

.درس كار خود را براي همه عمر مي خواند

امروز همه مي دانند كه قمه زدن خالف شرع است همه مي دانند كه اين روضه هاي: يك مثال روشن

ب و پيغمبر هم و دروغ بر خدا دترين دروغ هاست با اين حال چرا يك مال امروز بيشتر دروغ است

جرأت ندارد مردم را از اين كار باز دارد براي آنكه مي داند اگر چنين حرفي از دهانش بيرون آيد 

.نانش سنگ خواهد شد

و زندگي ما خيلي بهتر از اينها بود مال اگر روحاني اگر آنچه را مي دانست مي توانست بگويد كار دين

و به مثل معروف كسي مي تواند شتر را از از قطع نان خود  نمي ترسيد اين اسرار در پشت پرده نمي ماند

و. بام پائين آورد كه خودش باال برده و نادر اصالح اين كار هم بيشتر بدست خود مال است نه رضاشاه

ي جلوتر مانند آنها آري نيروي مادي هم براي پيشرفت اينكار الزم است ولي به شرط آنكه نيروي معنو

و دلهاي مردم را براي پذيرفتن آماده كرده باشد .رفته باشد

در دفعه پيش كه اين گفتار را مي نوشتم روز عاشورا بود ناگهان ديدم از بيرون صداي هياهو بلند شد

است در اينجا كار به شرح) اهواز(بيرون آمدم ديدم گفتگو از داستان دسته امروز در جلوي شهرباني 

ن دارم كه به كجا كشيد مقصود شرح حال اين مردم بود كه از پراكنده شدن اين دسته چنان داستان

آسيبي را كه به آنها. افسوس ها ميخوردند كه تو گوئي سپاه مدافعي از جلو لشگر مهاجمي فرار كرده

و آسيبي را كه به اينها رسيده بود اجرش  و شقاوت آنها مي دانستند را از ام رسيده بود از معجز امروز
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و چون شب پاي راديو نشستم ديدم راديو تهران بجاي پشتيباني از دستوري كه خود  البنين مي خواستند

و گزافه هائي كه مي دانيم . دولت داده شروع كرد به همان روضه ها

مزد گرفتن براي ابيان احكام دين گذشته از آنكه باعث فساد دين است بگفته خود فقها هم حرام است

ا توو انند از بيت المال حقوق بگيرند نه از مردم چنانكه امروز هم مي دانيد ين گونه كسان تنها مي

كاركنان دولت بايد كار مردم را انجام دهند ولي مزد خود را بايد از خزانه بگيرند زيرا اگر مردم بگيرند 

و روحاني ديديم گردش كارها يكسر روي  گر چه پيشرفت كارها بيشتر است ولي چنانكه درباره دين

و زيان اين كار خيلي بيشتر استغرض ها .ي شخصي خواهد افتاد

اشتباه نشود اين معنا غلط است كه دولت در كار روحاني دخالت كند زيرا در اين صورت باز پيراهن

و بعالوه آنان هم زير بار دولت نخواهند رفت چنانكه دولت از درست  عثمان به دست خواهد افتاد

و منقول شا دي همين نظر را داشت ولي ديديم اين دانشكده هم از يكي كارخانه كردن دانشكده معقول

.هاي پشت ميز نشين سازي شد

و عقيده هم مخالف نيست اين است كه و با هيچ قانون براي اين كار تنها راهي كه به خاطر مي رسد

ب و مانند آن است اگر درآمد آنها ا نظارت امروز در كشور ما موقوفات زيادي است كه مصرفش روزه

و سازماني درست ولي غيردولتي در اين راه صرف شود هم مال وقف به مصرف يك رئيس روحاني

و  و زندگي شده ولي اگر توده همين است و هم بزرگترين خدمتي از اين راه به دين خود رسيده

.روحاني هم همين نه بر مرده بر زنده بايد گريست

و به درد شايد بگوئيد تو يا مجتهدي يا مقلد اگر  مجتهدي حرف هايت براي خودت حجت است

و به عبارت ديگر اين فضولي ها به تو و اگر مقلدي جاهل را بر عالم بحثي نيست ديگران نمي خورد

آري اين سخن درست است ولي براي راه نه براي نتيجه يعني شما اگر جامه خود را به خياط. نمي رسد

و بدوزد ولي جامه را كه به شما داد بايد به اندام شما راست داديد بدوزد نبايد بگوئيد آن را چگ ونه ببرد

و جامه من را خراب كردي شما هم با قانون گذار  و پول باشد وگرنه بر شما است كه بگوئيد چرا وقت

و  و از چه راه بيرون آورد ولي حكمي را كه به شما داد بايد با حكم عقل نگوئيد كه حكم را چگونه

ان اله( كه حكم مسلم خدا است راست بيايد وگرنه مانند امروز مي شود كه براي يك آيه آئين طبيعت

و حدودش را هم هر كسي مي تواند با فطرت) يحب المتطهرين كه دستوري است خيلي ساده

خدادادي خود بفهمد چند برابر قرآن كتاب نوشته مي شود تازه نتيجه اش هم اين مي شود كه آب 
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آ و ب حوض مسجد جمعه با همه آلودگي هايش پاك است ولي پاكيزه ترين آب ها اگر خزينه حمام

و يا آبي كه به اندازه سر سوزني از كر كمتر باشد همين كه انگشت متنجس به آن رسيد نجس مي شود

يك كر است اگر سگ در آن بشاشد پاك است زيرا زياد مي شود ولي اگر از آن بياشامد نجس مي 

ش  !!!ودشود چون كم مي

و همچون حيواني كه به سنگ گچ كوبي و گوش بسته به سر مي آوريم افسوس كه عمري با چشم

و اكنون به پشت در بهشت عنبر  بسته باشند هشتاد سال راه مي رويم به گمان اينكه عالمي را پيموده ايم

آري اين است. سرشت رسيده ايم ولي چون چشم باز مي كنم مي بينم در همان جا كه بوده ايم هستيم

و هر جا او را ببرند ندانسته مي رود !سزاي آنكه چشم خرد را مي بندد

هر چيزي در اين جهان هر اندازه ارزشش بيشتر باشد وقتي از حد خود گذشت به همان: نتيجه آنكه

پزشك چون جان مردم را نگه مي دارد از ديگران ارجمندتر است ولي. اندازه زيانش بيشتر خواهد شد

اگر در كار خود بي پروائي كند از بدترين مردم است روحاني هم اگر راستي به وظيفه خود رفتار كند 

از پزشك هم باالتر است زيرا پزشك جان را نگه مي دارد ولي اين روان را كه ارزش جان هم به 

د هد مي شود اوست حال اگر همين كس پا را از گليم خود درازتر كند يا وظيفه خود را به عكس انجام

گفت از همه مردم پست تر است روشنتر بگويم ضرر چنين كسي براي يك كشور بيشتر است از نايب 

و اين خرد را او در خانه مردم به ناحق پا مي گذارد  حسين كاشي براي يك شهر زيرا او مال را مي برد

كه.و اين در دل مردم . اين نهاده قرن ها مي ماندآثار او پس از رفتن از ميان مي رود ولي بدعت هائي

 حكومت: گفتار چهارم

كل رايه ترفع قبل قيام(دين امروز ما مي گويد هر دولتي كه پيش از قيام قائم بر پا شود باطل است

و همراهي با آن عديل كفر است) القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهللا سالته(مي گويد كار سلطان

مي گويد) خول في اعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفرعن عمل السلطان فقال الد

و بلكه در حديث صحيح آماده  قتال به همراهي غير امام مانند خوردن گوشت خوكو خون است

.بودن براي جنگ با دشمن را هنم نهي كرد

پ و شگفتا وحشيان افريقا اين را مي دانند كه بايد مديري داشته باشند كه افراد راكنده آنها را گرد آورد
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پست ترين حيوان ها خود را براي ايستادگي در برابر دشمن آماده مي كنند ولي ما فرقه ناجيه در ميان 

و حيوان ها يك سخن تازه اي بنام دين درست كرده ايم كه در قوطي هيچ عطاري يافت  همه انسان ها

و چون ديدند اين سخن بقدري بي پاست كه همان  مردمان زودباوري كه هر چيزي را با نمي شود

ساختن يك جمله عربي مي پذيرند نخواهند پذيرفت ناچار آن را برنگهاي ديگري درآوردند كه ما

و سپس زيانهاي اين عقيده را مي آوريم .يك يك آنها را هم مورد گفتگو قرار مي دهيم

و حال آنكه ديديم به اين و بعالوه هر گاه مي گويند حكومت بايد بدست فقيه باشد  سخن دليلي ندارند

چيزي را شرط براي چيزي دانستند بايد تناسبي ميان آنها باشد اگر گفتند مهندس بايد رياضي بداند يا

قاضي بايد فقيه باشد سخني ست درست ولي اگر گفتند مهندس بايد فقيه باشد شما خودتان باين شرط 

و هندسه است  يك پادشاه اول بايد استعداد ذاتي براي اين كار داشته مي خنديد كه چه بستگي ميان فقه

و مانند آنرا خوب بداند براي كسيكه يك ساعت وقتش بايد و تاريخي و سپس اطالعات نظامي باشد

مليونها بكشور نفت دهد چه نتيجه دارد كه مدتها وقت خود را صرف كند تا ببيند كه آيا مقدمه واجب، 

ما!! واجب است يا نه  مي گوييم كشور مانند كشتي است ناخدائي مي خواهد كه آنرا از وانگهي

و يا نتوانسته اين و به منزل رساند هر كه مي خواهد باشد ولي اكنون كه فقيه نخواسته گردابها برهاند

!!كار را انجام دهد تكليف ما سرنشينان چيست آيا بايد خود را به امواج دريا بسپاريم؟

د اگر مقصود ديني است كه با زندگي بسازد چيست بهتر از اين شما. يني باشدمي گويند حكومت بايد

هر گاه چنين ديني را از دولت بخواهيد بي گمان خواهد پذيرفت زيرا دين بهترين پشتيبان براي دولت 

و اگر مقصود همين ديني است كه امروز در دست ماست  و كيست كه از چنين پشتيباني بگذرد است

و بي پرده بايد  گفت كه اين مانند آدم كاغذي است كه تنها مي توان آنرا در پشت شيشه گذاشت

و صد در صد به موقع  و اگر روزي بخواهند آنرا از ميان اوراق كتاب بيرون بيرون آورند تماشا كرد

و زندگي را خواند .اجرا گذارند همان روز هم بايد فاتحه كشور

شد البته اين شرطي است كه هيچ كس منكر آن نيست ولي مي گويند حكومت بايد از روي عدالت با

و  و مقصود اصلي چيز ديگري است جائي كه تكليف ارث آدم دو سر همه مي دانيم كه اينها بهانه است

را تعيين كرده اند جائي كه احكام مردگان را از دم مرگ تا صور اسرافيل) زن جنيه(احكام ازدواج 

و كار نوشته اند براي كاري مانند حك و همه مردم در هر زماني با آن سر ومت كه پايه اول زندگي است

.دارند هيچ تكليفي معين نكرده اند
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و يا چون ماليات را بيهوده  ما اگر مي گفتيم چون دولت به وظيفه اش رفتار نمي كند تالمش مي خوانيم

و اين وظيفه نشناسي ها از  شدخرج مي كند حرام مي شماريم اين ولخرجي ها مي. اول پيدا نمي ما

گوئيم اگر در زمان غيبت انوشيروان عادل به تخت نشيند ظالم است مي گوئيم هر كس كه كار دولت 

و يا عديل كفر است ما مي گوئيم ماليات  و چه وظيفه شناس اعانت ظلم را كند چه وظيفه نشناس باشد

ه و بايد آنرا به و چه زياد حرام است مان طرزي كه همه مي دانيم حالل كند را هر كس بگيرد چه كم

و چون از دست ما رفت مرغي است كه به هوا پريده هر جا  ما مي گوئيم تا مي شود نبايد ماليات داد

و تجربه هم نشان. مي خواهد برود چون چنين مي گوئيم وضع ما هم چنان مي شود قرآن مي گويد

).كه هر گرفتاري به آدمي رسد از خود اوست(داده كه 

 اما زيان هاي اين عقيده

و سرگردان كرده .مردم را درباره حكومت گيج

و آرامش كشور را سست نموده .استقالل

.به خزانه دولت زيانهاي بزرگ رسانيده

و بدبين كرده .كاركنان دولت را به كار سست

.فشار همه اين خرابيها بر دوش توده بينوا افتاده

م و كار دولت محترم كار دولت در ايران بصورت و بقرنجي درآمده از يك طرف مي گويند مال بهم

و از طرف ديگر مي گويند مال دولت مجهول  و آئين نامه ها درست مي كنند و براي آن قانون ها است

و من درآوري است از يك طرف مي  و اين مقررات هم همه بيخود المالكو يا بي صاحب است

و از طرف ديگر مي گويند جهاد اسالم گويند خدمت نظام الزم است زير ا اسالم جهاد را واجب كرده

و اينها چيز ديگر و سرگردان اگر از آن راه. چيز ديگر است در اين ميان مردم بيچاره مانده اند دودل

و سرباز بدهند به خالف گفته  و اگر از اين راه بروند با دنياشان اگر ماليات بروند با دينشان نمي سازد

و اگر ندهند برخالف دستور كسان ديگر اين است كه نه به گفته اينان كار مي دسته  اي عمل كرده اند

و نه بدستور آنان بلكه هر طرف سود خود را ببيند رو به آن مي روند زيرا تنها آن كسي حاضر  كنند
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و روشني  و بلنديها بپيمايد كه يك مقصد ثابت و پستي در پيش است كه يك راه را به همه سختيها

و از همه بدتر اين ندانستن خود را هم نمي داند  داشته باشد ولي آنكه خود نمي داند چه مي خواهد

.ناچار هر طرف را آسوده تر ديد رو به آن مي رود

سربازي كه پايه استقالل كشور روي شانه اوست يا پاسباني كه آرامش شهر بر عهده اوست با داشتن

و روزنامه ها سخن از ميهن پرستي زياد اين عقيده چگونه فداكاري  و جانبازي كند او در سربازخانه

و سرودهاي ميهني را هم خوب آموخته ولي همه آنها در برابر آن يك كلمه اي كه به نام دين شنيده

شنيده هيچ است او نام انجام وظيفه را در روزنامه ها بسيار خوانده ولي در گفتگوهاي خصوصي ديده 

ا و صادقش مي خوانند او شنيده هر كسي در و آدم صاف ين باره سخني بگويد به او لبخند مي زنند

او شنيده يك زيارت !! آمده گناه ندارد ديگر عالقمندي چرا) اجباري(كار دولت بد است ولي چون 

چه) هزار هزار شهيد(ثواب  .دارد پس جان فشاني براي

و تنها كس و جانبازي باريست بس سنگين و فداكاري ي مي تواند آنرا به دوش كشد كه داراي يك دل

و يك راه باشد براي كسي كه فرسخها راه را با سرباالئي زياد پيموده چه اندازه دلچسب. يك اراده

و خوش باشيد  و سبزه بنشينيد و در كنار همين آب است اگر كسي بگويد بيهوده خود را خسته نكنيد

پ .ايش سست نشودآيا كي است كه در برابر چنين سخني

شما از قرآن آيه مي آوريد كه تنزل پول حرام است كسي گوش نمي دهد ولي اگر پيرزني بگويد من

در خواب ديده ام كه دادن ماليات يا خدمت سربازي حرام است برخود من كه نويسنده اين نامه هستم 

.اثر خواهد كرد

د نيروي مخالف كمتر مي تواند در آن اثر كند يك ارابه كه رو به پائين يعني مطابق ميل طبيعت مي رو

.ولي هنگامي كه رو به باال مي رود نيروي كم اثر زيادي خواهد كرد

و بازرگان مي خواهند ماليات بدهند مي بينند پول است نه جان است كه آسان بتوان وقتي فالن سوداگر

ه يچ عقيده نداشته باشند بفكر دين مي داد اينجاست كه تا بشنوند دادن ماليات اعانت ظلم است اگر هم

مي گويد بايد مأمور وصول را فريب داد يا به وسيله رشوه اي قانعش كرد كه اين ماليات را نگيرد. افتند

و يا همه اش را هم به مأمور مي دهد تا به  و چه بسا قسمتي از آن پول يا هر چه مي شود كمتر بگيرد

و دولت هم كه گنج آب  آورده ندارد ناچار است آنرا وصول كند اين است از يك جيب دولت نرود
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و از طرف ديگر مردم به زيركي خود تازه چون پايه گره است اگر  طرف دولت به سازمان مي افزايد

و بازرس قرار دهد باز آن نتيجه كه بايد بدست نخواهد آمد .دولت همه مردم كشور را هم مأمور

و اگر دارد اين را هم به همراهش كارمند دولت يا به دين عالقه دارد  يا نه اگر ندارد كه حسابي نداريم

و جهنمي و پولش حرام پس در اينصورت او اول خود را بدكار تزريق كرده اند كه كار دولت بد است

دانسته سپس به كار وارد شده حال شما از چنين كسي چه انتظار داريد جز همانكه مي گويد آب كه از 

نيسر گذشت چه يك  .ني چه صد

و از خيانت جلو مي گيرد اول دين است و اميدارد ديگر آنكه چيزيكه آدمي را از روي دلسوزي بكار

و اگر تنها شوند اثرش  و وجدان چنانكه اين هر دو با هم باشند البته اثرش خيلي زياد است دوم عقل

و هر گاه اين دو برخالف هم شوند اثر هر دو خنثا مي شود  در اينجا مي بينيم عقل مي گويد حال. كمتر

و مال دولت با ديگران نيست بلكه چون مال دولت مال همه است حفظش الزم تر است فرقي ميان كار

ولي دين ما مي گويد مال دولت مجهول المالكو به تفسير مردم بي صاحب است پس تنها باقي مي 

.ماند ترس كه آنهم در همه جا نيست

و به از اين رو مي بينيم و در نظر مردم گل بود كه كار دولت در نظر كارمند براي نفع شخصي شده

و رفتن زيارت كه به گفته. سنبل نيز آراسته گرديده ما مي شناسيم كساني را كه براي گرفتن تذكره

كه. خودشان مستحب است رشوه مي دهند كه مسلم حرام است مي بينيم رسواترين دروغ ها را همين

و فكر خود را بكار مي نام دين به  و جربزه و بعكس تمام هوش رويش آمد بي چون وچرا مي پذيرند

و مقررات مي توان دست انداخت يا مسخره كرد بسيار مي شناسيم  اندازند تا ببينند به كجاي قانون

و نذر  و روضه و از همان پول صرف زيارت كساني را كه از مال دولت مي دزدند يا خيانت مي كنند

ك نند از اينرو بايد دانست كه اين مردم چنانكه مي گويند فاسد نيستند بلكه مي خواهند خوب باشند مي

.ولي راه را گم كرده اند

و نگهداري هر حكومتي هم با خود توده و دولت آسايش توده است چون غرض از برپا شدن حكومت

.خود مردم خواهد افتاداست از اين رو هر خرابي در اين دستگاه وارد شود فشارش بر دوش 

پس از همه اينها به خود ماليان نيز از اين عقيده آسيب بزرگي رسيده زيرا كسانيكه به آنان عقيده دارند

چون كار دولت را بد مي دانند كمتر پيرامون آن مي روند بعكس بيشتر كساني وارد كار اداري مي 
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ن .تيجه آن شد كه ديديمشوند كه بگفته آنان ارزشي نمي دهند يا مخالفند در

و بايد و دادنش اعانت بر ظلم و گرفتنش ظلم است دين امروز ما مي گويد پول ماليات حرام است

و نقره  و خمس گرفت اما زكات بايد از نه چيز گرفته شود كه عبارت است از طال بجاي آن زكات

و اما) سكه دار( و گوسفند و گاو و شتر و مويز و خرما و جو وو گندم خمس را از صاحبان تجارت

و او هم يا بايد بدهد  صناعت مي توان گرفت ولي مصرفش نصف سهم امام است كه بايد داد به مجتهد

و يا به زير خاك امانت گذارد و يا به شخص اميني بسپارد تا امام زمان !! به سادات يا به ماليان ديگر

و نصف ديگرش هم كه يكباره مال سادا و بردارد !!ت استبيايد

و وارد عمل شود همان روز اينكه گفتيم دستورهاي دين امروز ما اگر از ميان اوراق كتاب بيرون آيد

و كشور را خواند نسنجيده نگفتيم شرط اول براي نگهداري هر توده داشتن قانون  بايد فاتحه زندگي

فرمان ما باشند آيا با اين مالي درستي است اكنون ببينيم كسانيكه مي گويند همه روي زمين بايد زير 

.دستور من درآوري خود چگونه مي توانند يك توده كوچك را اداره كنند

و اما زكات چنانكه ديديم بايد از چيزهائي گرفته شود كه بعضي از آنها امروز هيچ نيست مانند طال

و شمش زكات ندارد(نقره سكه دار  م) اشتباه نشود اسكناس و خرماو بعضي از آنها كم است انند شتر

و جو بنابراين مردم مازندران كه زراعت  و گندم و گوسفند و بعضي همه جا نيست مانند گاو و مويز

و شهرهاي ديگر يا كشورهاي صنعتي از چه چيز ماليات بدهند .آنها برنج است يا مردم تهران

از درآمدهاي مهم امروز اما خمس هم به آن طوريكه گفته شد با زندگي امروز نمي سازد چنانكه يكي

و با اين حال از زكات عملي تر  كه وجودش هم الزم است گمرك است كه با اين دستور نمي سازد

و غير صحيح  است ولي در برابر دو اشكال بزرگ ديگر دارد اول آنكه حديثهاي زيادي از صحيح

ن  !!!مي بخشدرسيده كه امام خمس را بخشيده چيزي را كه شاه مي بخشد شيخعلي خان چرا

چه شده است كه براي يك حديث. در يك كتاب وافي من شمردم شانزده حديث در اين باره رسيده

يك چنان بتخانه بزرگي با آن همه تشريفات برپا كرده ايد) من زار فاطمه بقم فله الجنه(كه مي گويد 

د و غيرصحيح هيچ جا بحساب نيامد آفرين بر اين دين !!اري ولي شانزده حديث صحيح

دوم آنكه مقصود از گرفتن اين پولها تنها پول گرفتن نيست بلكه مقصود اصلي تأمين خرج هاي
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و حال آنكه طبق اين دستور چنانكه ديديم مصرف خمس نه تنها بحال كشور  ضروري كشور است

.سودي ندارد بلكه خود يك كارخانه گداسازي بزرگي است

و بيكار حاضر نيستيد خرج او را از جيب خودتان بدهيد چه شما خود اگر فرزندي داشته باشيد سا لم

و علي كه خود سرچشمه غيرتند چگونه حاضر خواهند شد كه كساني به  رسد بديگران پس محمد

و  و از اين راه دسته زيادي را بنام دبي تنبل فرزندان آنها يا به كساني ديگر بنام آنها مال بي عوض دهند

.بيكار بارآورند

و تن درست اين است كه آنها را بكار گمارند تا در برابر كار پول بگيرند همرا هي مالي با مردمان جوان

و كشور زيرا به  و هم با توده پول بي عوض دادن باينگونه مردم دشمني بزرگي است هم با خود آنها

و اگر خوب دقيق شويم مي بينيم كه عل و بيكار خواهند كرد ت پيدا شدن اين اين وسيله آنها را تنبل

و احسان هاي بيجاست و مفت خور در اين كشور همين خيرات .همه گدا

و مي گويند اروپائيان قانون هاي خنده آور است كه كساني پيش خود يا كساني مانند خود مي نشينند

و مورد عمل قرار دادند تا به اينجا رسيدند يا مي گويند دنيا اگر اين دستورها  را عملي مي ما را برداشتند

و در عالم فرض يا خيال بر روي  و چنان مي شد آري من مي توانم در اتاق خود بنشينم كرد چنين

و در نهايت زيبائي درست  و براي آن بناهايي با هزار طبقه اقيانوس اطلس يك كشور پهناوري بسازم

اين دستورهاي. كنم ولي تمام اين كشور خيالي من را دو كلمه حرف حساب نقش بر آب خواهد كرد

شما هم اگر عملي بود اول بايد در كانون خود عملي شده باشد در ايران زياد بودند پادشاهاني كه با 

و در  اجازه علما كار مي كردند چرا آنها اين گوهرهاي گرانبها را برنداشتند تا به چنگ ديگران افتاد

و ما مانديم و !! نتيجه آنها رفتند و نويسندگان ما طرفدار اين اندامروز هم كه زمامداران !! پيشوايان

و هم مردم از پول حرام دولت  نگوئيد اين اصل مهم دين را عملي كنند تا هم وصولش آسانتر باشد

.آسوده شوند

و و دلسوزي دارند خود پشتيبان آن خواهند شد مي گويند مردم اگر راستي ديدند يك حكومت ملي

ن و و غير از اينها در راه ديگر خرج مي كنند به اين راه مي اين پولهائي را كه بنام وقف و وصيت ذر

و  دهند چنانكه اين كار در تاريخ نظير هم دارد مي گويم اگر يك توده اي تربيت درستي داشته باشند

يا اگر هم تربيت ندارند باري اخالق نيك فطري خود را از دست نداده باشند ممكن است چنين 

 چنين مردمي كه دستورهاي ديني شان چيزهائي است كه در اين كتاب نمونه آن كارهايي كنند ولي از
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و در چنين  مي بينيد چنين انتظاري نتوان داشت از كسانيكه خويشو همسايه خود را گرسنه مي گذارند

روزگار سياهي دسته دسته به زيارت مي روند شما انتظار فداكاري براي كشور هم داريد عجب خيال 

!!خامي

ري خدا حس نيكي خواهي را در آدمي نهاده اگر آنرا در راه بيهوده بكار برند به همان قانع خواهندآ

و از راه مشروع  شد چنانكه اگر كسي شهوت جنسي خود را در راه نامشروع بكار برد بهمان قانع

و وص و وقف يت داده منصرف مي شود اين است كه مي بينيد در ايران اينهمه پولهاي گزاف بنام نذر

.شده ولي در ميان آنها خلي كم است چيزيكه راستي دردي را از مردم دوا كند

و بارگاه ها با آنهمه اوقاف در هر جا مي و گنبد و مدرسه ها براي طالب اينهمه تكيه ها براي عزاداري

ب و اگر هم باشد خيلي كم است كه كسي يك پل يا راهي را ساخته اشد يا بينيد ولي هيچ نشنيده ايم

يك بيمارستان يا دارالعجزه يا دارااليتام يا مكتب مكتب خانه درست كرده باشد يا براي آموختن 

در كشوري كه دانشگاهي. پزشكي يا دواسازي يا فنون ديگر، مدرسه يا بنگاهي درست كرده باشد

ر سيد كه داشته مانند جندي شاپور كه درس خواندگانش پزشك دربار پادشاهان بودند كار بجائي

و يا از كسانيكه پيش خود تحفه حكيم مؤمني را خوانده بودند .پزشكانش يا از يهوديان شدند

در شهرها آنهمه مدرسه براي طالب با آنهمه اوقاف درست شد ولي در سرتاسر كشور هيچ بنائي يا

.وقفي براي پزشكي سراغ نداشتيم

خ و آب انبار و آنهم براي اين بوده كه ياد آري در ميان همه كارهاي خير سقاخانه يلي زياد ساخته شده

و گرنه از اينهم در ايران اثري نمي ديدند اما كارهاي خير ديگر آن زمان. لب تشنه امام حسين كنند

و عزاب اعراب و ازدواج سادات و !! عبارت است از اطعام در ليالي متبركه و نگهداري مشاهد مشرفه

ر و و صالت و صوم كه) بيضه اسالم(د مظالم بعلماء اعالم براي حفظ نيابت زيارت و بيش از همه اينها

مي. گفته شد عزاداري خامس آل عباست و مبراتي كه همواره آنرا به رخ مردم اينهاست آن خيرات

و چنان بودند ممكن است كسانيكه در كناراند اين سخنان را  و مي گويند پيش از اينها چنين كشند

و همچنين دفتر اداره اوقاف گواه اين گفته هاستگزافه پندارند ولي . آثار باقي مانده

و صرف آن در راه فرهنگو بهداري بود يكي از كارهاي نيك رضاشاه گذرانيدن قانون فروش اوقاف

و مصرفش  زيرا خود نام وقف به صورت كنوني روي هر ملكي بيايد داغ باطلي است كه بر آن خورده
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و زمامداران ما چون در دوره را هم كه ديديم براي  و نمايندگان چه كارهائي است ولي نويسندگان

و از اين راه خدمت بزرگي به دين كردند!! دموكراسي طرفدار دين شده اند !!آنها را لغو نمودند

و اين كار هم حق هيچ شخصو يا دسته بخصوصي نتيجه آنكه براي آدمي مسلم مديري الزم است

مت تنها براي اداره توده است پس تنها كسي مي تواند حاكم باشد كه بهتر از نيست بلكه چون حكو

و اطاعتش  عهده اين كار برآيد حال اگر توانست وظيفه خود را به خوبي انجام دهد الواالمر اوست

و اليقي را به جايش گذاشت چنانكه در صدر اسالم همام مردمي كه  واجب وگرنه بايد او را برداشت

.عت از خليفه داشتند عثمان را كشتندآن همه اطا

و نيز مسلم است كه حاكم هر كه باشد پول از بهشت نخواهد آورد بلكه بايد از خود مردم بگيرد

و امروز هم كه و شتر بود ماليات از آن مي گرفتند چيزيكه هست يك زماني دارائي مردم از نوع خرما

و موتور استبايد از اين بيگرن و قرآن هم با اينكه بارها امر به زكات كرده در هيچ جا از نوع كارخانه د

.نگفته زكات را از چه بگيرند

مي. آن بازرگاني كه براي فرار از ماليات صد حيله بكار مي برد آن كارمندي كه خود را دين دار

و با اين حال در مال دولت خيانت مي كند آن سرباز يا پاسباني كه عقيده دارد كارش پي ش خدا خواند

بداند كه به حكم مسلم عقل كه حكم) پس بايد هر چه مي تواند از زيرش در رود(ارزش ندارد

و در پيش خدا مسئول .بيواسطه خداست گناه كار است

اين سرباز بدان تو اگر يك قطره خون دشمن را بريزي به حكم عقل بهتر است از آنكه استخرها را از

 تو اگر يك شب براي نگهباني ديگران بيدار باشي باالتر است از اي پاسبان. اشك چشم خود پر كني

و مردانگي شماست كه هر كسي. آنكه شبها را با لب جنبانيدن احيا بگيري تنها به پشت گرمي غيرت

و تفنگ شماست كه  و غرش توپ در گوشه اي آسوده سر به زمين مي گذارد تنها از ترس برق سرنيزه

م هان دغدغه به خود راه مده بدران آن شكمي را كه از مال.ي نشينندآشوب طلبان در جاي خود

به. غارت پر شده خورد كن آن دستي را كه به كودكان شيرخوار رحم نكرده قطع كن آن پائي را كه

و خواهرانت درآمده و پاداش خدائي را مي خواهي اين است. زور در خانه برادران تو اگر خوشنودي

ايراه آن نه آن كارهاي . كودكانه كه خود را بيهوده به آن دلخوش ساخته
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 قانون: گفتار پنجم

!چرا قانون در ايران فلج مي شود؟

و قانونهاي و اطاعتش الزم است كه از شرع رسيده باشد دين امروز ما مي گويد تنها قانوني رسمي

و بلكه بدعت است شو. ديگر همه من درآوري يد يكي از سرچشمه شما اگر در همين جا كمي دقيق

هاي بزرگ بدبختي اين كشور را خواهيد يافت زيرا اين مسلم است كه قوانين شرع هر اندازه هم جامع 

و هر زمان تأمين كند چنانكه ما  و كامل باشد باز محال است كه بتواند همه احتياجات بشر را در هر جا

و)و بانك(امروز احتياج به قانون هاي زيادي داريم مانند قانون ثبت و آئين دادرسي و مرور زمان

و و صدها مانند آن كه از شرع نرسيده حال ما اگر بخواهيم از يك طرف) گمرك(محاسبات بودجه

و يا بدعت است درست مانند همان و از طرف ديگر بگويند اينها غيررسمي براي اينها قانون وضع كنيم

و دي گري از پائين زيرابش را بزند اين است كه مي بينيد خواهد شد كه شما از باال به حوض آب ببندي

در اين كشور با اينهمه سازمان، قانون ارزشي ندارد زيرا قانون تا هنگامي زنده برپاست كه ريشه اش در 

و گرنه مانند آن درخت كاغذي است كه ظاهرش درخت است ولي از يك  دلهاي مردم جا گرفته باشد

.باد سرنگون مي شود

نم در كشورهاي ديگر رفتارشان با قانون چگونه است ولي گويا هيچ جاي دنيا اين طور نباشد من نمي دا

و زرنگي خود بدانند و بلكه مسخره كردن آنرا جزء وظيفه . كه مخالفت با قانون

و اكنون بجاي اينكه باري اين كار و بيعاري بسر آورده جواني دو سال خدمت سربازي خود را با تنبلي

و شنوندگانن هم با زشت خود و آن مي گويد  را پنهان كند، با پيشاني باز رفتار زشت خود را براي اين

خنده اي آميخته به تشويق مي گويند بله آقا، سربازي يعني زيرش در روي ديگري بر سر كاري

و جان شما بسته  به كودكانه به پاسباني جسارت كرده به جاي اينكه به او بگويند آسايشو حفظ مال

يعني مملكتي(احترام پاسبان است مي گويند اين آقا حوضي كه آب ندارد قورباغه مي خواهد چه كند 

و تذكره كربال گرفته به جاي !!) كه صاحب ندارد پاسبان براي چه مي خواهد ديگري مبلغي رشوه داده

 فاسد مي كنيد، اينكه به او بگويند چرا با اين عمل خود كارمندان دولت را كه عضو حساس كشوراند

مي گويند اينها پيش سيدالشهدا جائي نمي رود خوب است همه خرجها در اينراه باشد آن يكي كاالي

خود را قاچاقي از مرز گذرانيده چنان سرفرازانه اين كار خود را بيان مي كند كه تو گوئي مال خود را 

ر و راهزنان بدر برده است اين هاست نمونه از طرز فتار اين توده با مقررات حال شما از از چنگ دزدان
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!چنين درختي جز همين ميوه اي كه داده چه انتظاري داريد؟

و جهت چيست كه سرباز ديگران خود را از زير تانكو دهان توپ مي اندازد ولي ما در پشت ميز

و بخاري حاضر بانجام وظيفه نيستيم؟ آ! كنار بادزن و چرا در كشورهاي ديگر به يك جبهه با نهمه پهنا

و لوازم مي رسانند ولي دولت ما روي هر چه دست گذارد مانند قوطي لوطي  درازا مرتب خواربار

مي. غالمحسين همه چيز از زيرش فرار مي كند چرا در جاهاي ديگر مليونها زن براي سربازي ثبت اسم

كه صد در صد با كشته چرا در جاهاي ديگر كارهايي. كنند ولي ما براي فرار از كار رشوه مي دهيم

.شدن همراهست آنهمه داوطلب دارد ولي اينجا مي گويند سربازي يعني زيرش در روي

و زيردستان هم از آن ها ياد مي گيرند اين سخن خواهيد گفت براي اين است كه بزرگان ما بد هستند

و  خانه هاي بسياري راست است ولي آنها چرا بد شدند؟ اگر فكر كنيد كه اين باد از روي درختها

گذشته پس چرا تنها اين درخت يا اين خانه را سرنگون كرد ناچار به اين نتيجه مي رسد كه عيب اصلي 

:در ريشه بوده حال بايد ديد آن عيب چيست شايد بگوييد علت اينست

و سرنوشتش اين طور بوده است مي گويم تجربه خالف اين را كه ايراني جنسش بد است يا تقدير

و قرآن هم مي گويد هر گرفتاري به آدمي رسد از خود اوست آري ايراني بد است ولي اين نشا ن داده

و اين عقيده ها در هر تودة. بدي در تربيت اوست نه در جنسش من گمان مي كنم اگر اين تربيت

و باز هم ايراني است كه خود را با اين عقيده هاي فاسد سر  پا نگه ديگري بود يكباره نابود شده بود

.داشته

و پيغمبرش هم و حال آنكه امروز بسياري از مردم به خدا مي گوييد اين عقيده ها مال دينداران است

و بيستم است پس آنها چرا بدانند؟ مي گويم اول  عقيده ندارند چه رسد به اين حرفها كه در درجه دهم

و چنانكه ديديم براي  اينگونه چيزها كوچكترين محركو آنكه فرار از قانون موافق ميل آدمي است

و پيغمبر بي بلكه همان نبودن مانع كافي است دوم آنكه در ميان ما تازگي ندارد كه كساني به خدا

عالقه باشند ولي به چيزهايي كه نسبت به آنها مي دهند پابند باشند چنانكه مي بينيم كساني به خدا 

و سال مي عقيده ندارند ولي براي امامزاده نذر مي كنند  به معاد عقيده ندارند ولي براي مردگان، ماه

و به زيارت مي روند عرق را مي خورند ولي اگر به جامه شان  گيرند مال از راه حرام بدست مي آورند

و در هيچ طرف  بريزد مي شويند آري يك توده كه راه روشني در پيش ندارند به هر طرف مي روند

د و اينها كه مي بينيد مردمان هم ايستادگي ندارند سيم آنكه و با دين كم است ر اين كشور بي دين
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سرگرداني هستند كه خودشان هم نمي دانند چه مي خواهند اينها بوجار لنجابند كه هر طرف بايد بيايد 

و در خرافات دين دار تمام :بادش مي دهند در پاي نفع، مادي صرفند

و آنانكه دين دارند گر چه عقل را زير آنانكه دين ندارند باري صفحه دلشان از اين  خرافات پاك است

پا گذاشته اند ولي به اصل هاي نيك ديگري پابندند اما زينهار از اين شتر مرغ ها كه بديهاي هر دو

و نيكي هاي هر دو دسته را رها كرده اند مي. دسته را دارند و شما فرض كنيد امروز جنگي پيش آمده

و خواهيد اينها را به دل و پافشاري واداريد اگر بنام ميهن بخوانيد مي بينيد مانند دين داران كشور يري

و ميهن را دروغ مي  و اگر بنام دين بخوانيد مي بينيد مانند دين داران كشور ميهن را دروغ مي خوانند

و بايد هم اينطور باشند  و اگر بنام دين بخوانيد مي بينيد به آن هم دلبستگي ندارند زيرا نمي خوانند

و نه مي توانند  و نمي توانند صد در صد آنرا كنار گذارند توانند دين امروز را صد در صد بپذيرند

و دروغ را از هم جدا كنند ناچار نتيجه همين مي شود كه شده است .راست

و بر خالف ما خواهيد گفت همه اين حرفها درست ولي ما دليلي نداريم بر وجوب اطاعت اين قوانين

نزل اهللا هم نمي توانيم حكم بدهيم مي گويم چه دليلي مي خواهيد بهتر از عقل كه فرستاده نزديكا

و بايد براي  و زندگي كوريم و راهنماي ما به خود دين است ما گمان مي كنيم كه در كار دين خدا

ا و نمي همه چيز به ما دستور دهند چنانكه در حديث هم آمده كه وقتي آدم گندم خورد در فشار فتاد

و  و مغرب رفت چاره به نظرش نرسيد نا جبرئيل آمد دانست چه كار بايد كند تا خالص شود به مشرق

و آسوده شد و آدم همان كار را كرد و يادش داد !!جلو او نشست

و عقلي هم به ما داده شما اگر راست است كه آدمي در راه محتاج به راهنماست ولي خدا چشم

م و چگونگي بخواهيد رو به و صد برابر آن از چشم خود قصودي رويد يك چيز از راهنما مي پرسيد

راه استفاده مي كنيد همچنين ما راه خدا را هم با سه وسيله مي توانيم بشناسيم اول گفته هاي مسلم 

برانگيختگان خداست كه شما آنرا نيك مي شناسيد دوم عقل است كه شما آن را يكي از دليل هاي 

 مي شماريد ولي در عمل هيچ به حساب نمي آوريد آري عقل آلوده به فرضهاي شخصي مي چهارگانه

و شود ولي چاره آن را هم كرده باينكه كسان ديگري كه در آن كار نفع ندارند درباره آن داوري كنند

و بعالوه آلودگي خود دين هم به اين غرضها كمتر از عقل نيست سيم آئين طبيعت  يا قانون بگذارند

و روشن تر از همه ارادة الهي را بيان مي كند و حال آنكه بهتر .است كه هيچ آنرا نمي شناسيد

و يك جا آجر فرش يك اتاق درش باز و ديديد يك جا گل كاري است شما اگر وارد خانه اي شديد
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و ديگري درگوشه پنهان البته خواهيد فهميد  و يك غذا روي ميز آماده است و ديگري قفل كه از است

و از چه غذا بايد بخوريد و كجا بايد بنشينيد همچنين ما وقتي نگاه كنيم به دستگاه. چه راه بايد برويد

و قوانين آن كه آفريده خداست به خوبي مي توانيم بفهميم كه خدا از ما چه مي خواهد .طبيعت

دارند بنام مغز كه همه را ما چون نگاه مي كنيم به تن خود مي بينيم كه همه عضوهاي گوناگون مديري

و مي بينيم كه اين اعضا با تغيير محيط  براي انجام يك مقصود كه نگهداري تن است بكار واميدارد

طرز كار خود را تغيير مي دهند مي بينيم هر عضوي اول براي اجتماع است بعد براي خود مي بينيم هر 

و اين بيم اري گاهي هم همه تن را فرو مي گيرد مي عضوي وظيفه خود را انجام نداد بيمار مي شود

و اين قانون هم بايد  و قانون مي خواهد و ماليات و سرباز فهميم توده هم كه در حكم تن است حاكم

.در صورت تغيير محيط مناسب آن شود

و ديديم آنانكه بيرون از اين آيين ما چون ديديم گردش اين جهان همه از روي آيين طبيعت است

و امامزاده كور را ادعائي دا رند جز حرف چيزي بدستشان نيست مي فهميم كه امام حاجت نمي دهد

و رمل كسي نمي  و از روي استخاره و ختم كسي را به حاجتش نمي رساند و روضه و نذر بينا نمي كند

و آب دعا بيماري را شفا نمي دهد اگر باور نداريد بگوييد هر كس  و تربت تواند از آينده خبر دهد

و كنجكاو نشان دهد تا ببيند كه خدا قانونهائي را  چنين ادعاهائي دارد بياورد در برابر چند نفر آدم دقيق

.كه با دست خود وضع كرده بدست اين مردمان كاله بردار عوض نخواهد كرد

و كار دولت ظلم است مگر با حرف مي توان آيين خدا را عوض كرد اينهمه گفتند ماليات حرام است

).ولي آنرا آلوده كردند( نتوانستند جلو آنرا بگيرند هيچ

و اگر كسي جلو آري رودخانه بزرگي كه با فشار رو به پايين ميايد با خاك نمي توان جلو آنرا گرفت

.آن ايستاده بيهوده خود را خسته كرده ولي در اين ميان آب را هم گل آلود نموده است

و باين بهانه بي احساس مي خواهند در جلو ناموس اينكه مي گويند همه قوانين در كتاب و سنت هست

از) كه يكي از قوانين مهم طبيعت است(مطابقه بايستند البته نخواهند توانست ولي مي توانند قانون را

ز كوه فرو غلطد آسيا سنگي نه عارف است كه از جاي خويش(آنكه مي گويد. نيرو بياندازند اگر

و گرنه هر گاه شما سنگ كوچكي سوي او اين را بهان) برخيزد و مفتخوري خود گردانيده ه براي تنبلي

و تربت من شفاي هر دردي ست دروغ پرتاب كنيد بي اختيار فرار خواهدكرد آنكه مي گويد آب دعا
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دنبال) با داشتن چنين دارالشفائي(مي گويد يا نادان است زيرا مي بينيم خود او هنگاميكه بيمار مي شود 

و عربي در نكوهش دنيا مي پز و جمله هاي فارسي شكو دارو مي رود آن حاجي آقا صدها شعر

و كااليش را هم ده برابر مي فروشد ولي اگر به  و احتكار مي كند خواند با اينحال تنزيل پول مي خورد

ما دنيا را او بگوييد اين كارهايي كه شما بنام دين مي كنيد دردي را از زندگي دوا نمي كند مي گويد 

و بايد آخرت را آباد كرد آن وقت او مي شود اهل  به چشم مادي شما نمي بينيم دنيا خانه گذر است

و روحاني و مادي اين است نتيجه خرافات يا ايستادگي در برابر آئين !! آخرت و من مي شوم اهل دنيا

و از راه خدا رانده خواهد و قانون طبيعت كه از راه كج خود مانده .شدخدا

و طبيعت سه پيك راستگوئي هستند كه هر سه از جانب خداي راستگوئي آمده و عقل نتيجه آنكه دين

قرآن يك كتاب خداست ولي. اند اگر اينها هميشه با هم نباشند هيچگاه برخالف هم نخواهند بود

شن. گيتي كتاب بزرگتر اوست و طبيعت را بي واسطه از خود آنها مي ويد ولي گفته شما گفته هاي عقل

هاي دين ممكن است با صد فاصله به شما رسد كه در هر فاصله هم يكجور غرض يا خطائي آنرا 

.تغييري داده باشد

خدا دين را براي آدمي فرستاد تا گره هايي كه در اثر ناداني در زندگيشان پيدا شده بگشايد نه آنكه

و قوز باالقوز شود  و سيصد ساله خود گره ديگري بر آنها بيافزايد و هوسهاي هزار و يا غرضها

و و پيشوايان را هم بنام دين بر شما تحميل كند شما اگر دستوري ديديد بنام دين كه با عقل زمامداران

و يا بگوييد خود آن، دين  زندگي نمي سازد چاره نداريد جز آنكه بگوييد اين دستور از دين نيست

آوردند كه به اندام شما راست نمي آيد يا مي گوييد اين جامه خدائي نيست چنانكه اگر جامه براي شما 

و شق سيم ندارد بعبارت ديگر بايد هميشه  و يا مي گوييد دوزندة آن بي اطالع بوده براي من نيست

و زندگي ما  كاله را باندازه سرگرفت ولي شما مي خواهيد سر را باندازه كاله كنيد ناچار وضع دين

و در  .هم بر هم از كار درآمده استاينگونه پريشان

 حديث: گفتار ششم

دين امروز ما مي گويد وظيفه اي را كه خدا براي آدمي قرار داده در ميان همين احاديثي است كه ما در

و اجماع آورده اند ولي همه آنها را  و عقل و سنت و بر اين سخن هم دليل از كتاب دست داريم

و سپس دليل هاي درست نبودن خودشان جواب داده اند به جز دو  دليل كه آنرا هم من جواب مي دهم
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.اين اخبار را مي آوريم

و مي دانيم كه آن تكليف هم اول دليل انسداد است كه مي گويند ما مي دانيم خدا ما را مكلف كرده

 سخن اين. در ميان همين اخبار است حال كه دست ما به علم نمي رسد ناچاريم بهمين اخبار عمل كنيم

را اگر كمي از هم بشكافيم مي بينيم كفر آشكاري است زيرا خدا همه چيز اين زمين را براي آدمي

و آدمي را هم براي پيمودن راه حق هم. آفريده حال اگري كسي بگويد كه خدا باب علم به اين راه را

.بر روي او بسته اسم اين خدا را چه مي توان گذاشت

و يا هي و اسبابش را از آيا هيچ ستمكاري چ ديوانه چنين كاري را مي كند كه كسي را به كاري وادارد

را. او بگيرد مي خوانيد تا حكم خود را به كسي ابالغ نكند يا وسيلة علم) ظلمه(همين دولت كه شما او

و مهربان روا مي  به آن را در دسترس نگذارد از شما كاري را نمي خواهد پس چگونه بر خداي توانا

و او را حواله كند به اين شما ريد كه هزاران سال اين اشرف مخلوقات خود را سرگردان گذارد

و شايد هزارها سال ناپاك در ساختن آنها بكا رفته را. احاديثي كه صدها و حكم عقل ما قوانين طبيعت

و آنگ و بي هيچ واسطه ارادة الهي را بيان مي كند كنار مي اندازيم اه مانند آن كه با روشنترين بيان

و مي لرزند مي گوئيم و برهنه بر سر راه مي نشينند خدا. گداياني كه جامه خود را در خانه مي گذارند

و حال آنكه اگر كسي به فطرت اولي خود باشد با يك نگاه اين را در مي يابد  باب علم را بروي ما بسته

. نبايد رفتكه اگر دري را بر روي ما بستند معنايش اين است كه از آن در

دليل دوم كه براي درست بودن اخبار آورده اند سيره عقالست يعني اگر كسي خبري را از جائي شنيد

تا) مانند تاريخ(آنرا مي پذيرد  پس ما هم بايد اين اخبار را بپذيريم آري اين سخن درست است ولي

 تاريخ پيشداديان را نمي پذيريم وقتي كه دليلي بر نادرستي آن نداشته باشيم چنانكه امروز بهمين جهت

و ما گذشته از آنها كه تا اينجا گفته شده شش دليل بر نادرستي اين احاديث داريم كه اول به تفصيل

.نوشته شده بود ولي در اينجا براي اختصار فهرست آور آورده شد

(بسياري از احاديث با عقل نمي سازد .)ي پيش گذشتنمونه هاي چندي از اين اخبار در گفتارها.

و گاهي با حس نمي سازد (بسياري از اينها با علم )نمونة حديث ديده شود.

(بسياري از اينها با زندگي نمي سازد و قانون ديده شود. )گفتار حكومت
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(بيشتر اينها خودشان با هم نمي سازند )كتابهاي حديث پر است از اينها.

ا (ستمي دانيم بسياري از اين احاديث ساختگي كتابهاي در آيه قسمت حديث موضوع يا مجعول.

)ديده شود

و قرآن پيروي ظن جايز نيست و به حكم عقل (اين اخبار ظني است )ان الظن اليفسي من الحق شنيا.

 بمباران سه سنگراصلي

و و عملي در اين احاديث ما است من هم مانند شما بسيار شنيده بودم كه بهترين دستورهاي علمي

و زندگي پيدا كرده اند از احاديث ما برداشته اند از اينرو با شوق پي شرفتهايي كه اروپائيان در علم

).و اتفاقاً كتابخانة ما هم از اين جهت نقصي نداشت(زيادي شروع كردم به خواندن كتابهاي حديث 

ن قص را از طرف در سالهاي اول اگر حديثي مي ديدم كه پذيرفتنش بر من دشوار بود به حكم عادت،

و مانند ديگران مي گفتم  تو(عقل مي دانستم هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ور نه تشريف

ولي در عين حال اگر حديثي مي ديدم كه يك گوشه اش با علم يك گفته) بر باالي كس كوتاه نيست

و دنيا در اينو بعدها كتا(هاي امروز جور در مي آمد آنرا با نشاطي يادداشت مي كردم  بي هم بنام دين

و چون ديدم بيش از اين نمي) زمينه نوشته ام و عادت همچنان بر پا بود ولي اين كشمكش ميان عقل

توانيم وجدان خود را خفه كنم گفتم شايد اين احاديث سندش ضعيف باشد در اين زمينه هم كه وارد 

باز خيلي از اين) درصد12 كافي نزديك در كتاب(شدم ديدم با اينكه حديث صحيح اساساً كم است 

.احاديث صحيح است

چون از اينجا هم نااميد شدم گفتم شايد اين احاديث تاويل داشته باشد ولي مي ديدم تاويل هم كار

بسيار بيجائي است زيرا مسلم است كه اگر عاقلي سخني بگويد مقصودش همان چيزي است كه عرف 

من(از آن مي فهمد  و اگر غير از اين باشد نظام زندگي بهم مي خورد) رسول االبلسان قومهما ارسلنا

و چون پشيمان شدم بگويم مقصود من از زيرا ممكن است من خانه ام را با سند رسمي به شما بفروشم

به) درخت هاي خانه بود(خانه  و دو ملت همه و در نتيجه هفتاد چنانكه همين كار را با قرآن كردند
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و حال آنكه اين همه از هم دوراندقرآن تمسكم .ي كنند

و در نتيجه يك زمان با تاويل هاي خنكي آن را با علوم قديم تطبيق و نيز همين كار را با حديث كردند

و چون آنها عوض شد اين ها هم طرز تاويل را عوض كردند در صورتي) مانند الهية واالسالم(نمودند

و نه اين .كه نه آن درست

و ايشان براي كتاب در ضمن  اين افكار برخوردم به يكي از دوستان گفت من با آقاي كسروي بودم

و دنيائي كه نوشته اي به تو بد مي گفت گر چه اين سخن بر من خيلي گران آمد ولي وقتي از او دين

م انعي جدا شدم به اين فكر افتادم كه من در اين باره از هر طرف رفتم بجاي بن بست رسيدم حاال چه

.دارد كه از اصل دور اين احاديث را قلم بگيريم ديدم نه تنها مانعي ندارد بلكه چاره هم جز اين نيست

حال براي اينكه كسان ديگري كه در پي حقيقتند از اول در اين كشمكش ها نيافتند اين سه سنگر را كه

ها. سه پناهگاه اصلي عادت است ويران مي كنيم يي را مي آوريم كه نه تنها يعني براي نمونه حديث

برخالف علم بلكه برخالف حس است تا خوانندگان بتوانند از روي اين ديده ها پي نديده ها برند 

14دوم آنكه اين احاديث گر چه از جلد) مگر اينكه در اينجا هم بگويند خطا از طرف حس است(

ا و يا ز كتاب غير معتبري نقل كرده بحار برداشته شده ولي آنها را كه خود كتاب ضعيف شمرده

و روي هم اگر اين احاديث از ديگران قوي تر نباشد ضعيفتر نيست سيم آنكه آقاي نياورده ايم

و  شهرستاني با اينكه الهية واالسالم را را براي اصالح اين احاديث نوشته نتوانسته اينها را تاويل كند

د و نيم .يگر را كه بر خالف مقصودش بوده هيچ نام نبردهبعضي را هم كه تاويل نموده نيمي را آورده

و پس از همه اينها باز چنين انتظاري نبايد داشت كه گرفتاران عادت با خواندن يك كتاب راه صد ساله

كه. را بپيمايند چيزي كه هست در پيشرفت آنان البته كمك مهمي خواهد كرد اين را هم بگويم

به معنا شده اگر كساني بخواهند دقيقتر رسيدگي كنند بايد به احاديث اين گفتار براي اختصار نقل 

تا14جلد(مدرك آن  .رجوع كنند)32 بحار از باب يك

يك) جابلسا(و ديگري در مغرب) جابلقا(خدا را دو شهري است يكي در مشرق: نمونه حديث كه هر

و هر ديواري داراي هزار هزار در  و در آنها هفتاد هزار هزار از آنها داراي ديواري است از آهن است

و در جاي ديگر مي گويد كه آنها نه  و بر همه حجت است زبان است كه امام همه آن ها را مي داند

و نفرين بر آن دو نفر و نه حرفي جز واليت ما آقاي شهرستاني اولي اين حديث را آورده !! كاري دارند
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ا و استراليا ولي .ز آخرش نامي نبردهو آنرا تطبيق نموده با آمريكا

و بهمين طور مي و نامش قيدوم است و دومي از نقرة سفيد و دود است و از آب آسمان اول نامش رفيع

در سفيد است و از .شمارد تا آسمان هفتم كه مي گويند نامش عجما

و همچنان شمرد تا هفت آسمان و باالي آن آسمان ديگري است ،و اين زمين. اين سقف آسمان ماست

و در زير آن زمين ديگريست تا شمرد هفت زمين كه ميان هر دو زمين پانصد سال راهست .زمين ماست

و از آسماني به آسماني باال مي رود تا برسد به زير عرش چون خورشيد غروب كند مي رود به آسمانها

و مي گويد پروردگارا از كجا امر مي كني طلوع كنم از  مغرب يا از مشرقو در آنجا به سجد مي افتد

و آنرا و كوتاهي پس جبرئيل براي او حله اي از نور عرض مي آورد به اندازه ساعتهاي روز در بلندي

و بر مي گردد از آسمانها تا طلوع كند .خورشيد مي پوشد چنانكه شما جامه خود را مي پوشيد

ك و خدا بخواهد آنها را عقاب كند امر مي ند به ملك موكل بر فلك كه چون گناه بندگان زياد شود

و ملك مي برد آنرا به دريا به  فلك خورشيد يا ماه را فرو برد به دريائي كه فلك در آن مي گردد

و هر وقت بخواهد باز امر مي كند كه آن فلك را به  اندازه اي كه خدا مي خواهد بندگانش را بترساند

و نمي ترسد از اين  !!مگر كسي كه از شيعيان ما باشد)و ماهگرفتن خورشيد(مجراي خود برگرداند

و اين همان چون خدا خلق كرد ماه را بر آن نوشت الاله اال اهللا محمد رسول اهللا علي امير المؤمنين

.سياهي است كه شما در ماه مي بينيد

روز جمعه كوتاه تر است از روزهاي ديگر زيرا در روزهاي ديگر خدا ارواح مشركين را زير چشمه

و عذاب مي كند آنها را به ايستادن خورشيد ساعتي ولي در روز جمعه خدا خو رشيد نگه مي دارد

و توقفي براي خورشيد نيست  مي(عذاب را از مشركين بر مي دارد از اين جهت روز جمعه كوتاه تر

).شود

و زحل پايين آي و زحل است هر وقت مريخ باال رود و گرمي هوا از ستارة مريخ د هوا گرم علت سردي

و زحل باال رود هوا سرد مي شود و چون مريخ پايين آيد .مي شود
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و علم نجوم را به مردي از اهل هند ياد داد در جاي ديگر. ستاره مشتري به صورت مردي به زمين آمد

و  و دعائي از آنها آموخت و ماروت را فريب داد است كه ستاره زهره زن بدكاري بوده كه هاروت

ب و و باز در جاي ديگر است كه ستاره سهيل مردي بوده عشار از اهل بلخ همان خواند ه آسمان رفت

و به آسمان رفت و خواند .دعا را از عابدي ياد گرفت

و برق هم تازيانه ملك است .رعد صداي ملكي است بزرگتر از مگسو كوچكتر از زنبور

و از آسماني به آسماني مي و از آنجا ميايد بر باران از زير عرش مي بارد آيد تا مي رسد به آسمان دنيا

و ابر هم آنرا مي بارد در جائيكه خدا بگويد .روي ابر

و روز و نشانش هم اين است كه تو مي بيني اين ركن در شب باد در زير ركن شامي كعبه حبس است

و تابستان در حركت است  )و حال آنكه هيچ حركت ندارد(و زمستان

و چون بيرون)مد(كل به درياها بنام رومان چون پايش را به دريا گذراند باال مي آيد ملكي است مو

)جزر(آورد پايين مي رود

و در و همه از يك چشمه اند و نيل را فرستاد و فرات و دجله و جيحون خدا از بهشت پنج نهر سيحون

. حديث ديگر مي گويد نهر اين ها را جبرئيل با انگشتش كند

و گاو بر زمين و سنگ بر شاخ گاو قوي است و آب بر سنگ است و ماهي بر آب است بر ماهي است

و در اينجا ديگر علم علماء تمام شده است آقاي شهرستاني مي گويد مراد از اينكه گفته. خاك است

و يا بر گاو است اين است كه زمين به شكل ماهي يا شاخ گاو است فر!! زمين بر ماهي است ض حاال بر

هم(زمين به شكل ماهي يا شاخ باشد نمي دانم باقي حديث را چه مي كند نگفته نماند كه حديث

).صحيح است

آن ماهي كه زمين را نگه داشته خوشحال شد از قوت خود پس خدا ماهي ديگري فرستاد از وجت

و پس از چهل روز بيرون آمد و رفت در دماغ او و از بند انگشت بزرگتر ل هر گاه اينحا. كوچكتر

و زمين هم با او به لرزه در ميايد اين حديث با روشن ترين(ماهي آن ماهي را ببيند مضطرب مي شود

و يا  بيان مي گويد كه زمين بر روي ماهي است چه خوبست آقاي شهرستاني بفرمايند كه با اين حديث
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!)نيمه ديگر همان حديث چه مي كنند؟

ق(خدا كوهي آفريده محيط به دنيا را) كوه و آفريده خلقي و سبزي آسمان از اوست از زبرجد سبز

و تمام آنها لعن مي  و زكات كه واجب نكرده بر آنها چيزي از آنها كه بر بندگانش واجب كرده از نماز

 !! كنند آندو نفر را

د بدان شايد شما بگوييد كه ما در برابر، احاديث خوب هم داريم ولي اين سخن بر فرض هم درست باش

مي ماند كه كسي بخواهد از كاسه اي كه نصفش شكسته كار بكشد بنام اينكه نصف ديگرش سالم

.است چنانكه خود شما اگر يك سخن نادرست از كسي بشنويد ديگر به گفته هايش بي اعتنا مي شويد

آ و بعضي هم مي گويند دليل درست بودن اين احاديث پيش گويي هايي است كه مطابق واقع در مده

و مي گويند زنديقي از قزوين بر مي خيزد كه  بيشتر نظر آنها به حديثي است كه خيلي هم معروف شده

و پرده آنجا  و بهجت آنجا را مي برد) يعني قزوين(سور آنجا را خراب مي كند اين حديث. را مي درد

و حال آنكه چند جمله  و برگهاي زيادي به رضاشاه تطبيق مي كنند كش داري است كه با را با شاخ

خيلي چيزها مي توان تطبيقش كرد چنانكه ما تا جائيكه خبر داريم يكبار آنرا با سپهساالر تطبيق كرده 

و تازه اين حديث  و ديگري از قزوين برخاسته و يكبار هم با سپهدار براي اينكه يكي قزويني بوده اند

و اما پيش گويي هاي ديگر. دهن ها افتادهنسبت به آنهاي ديگر خيلي روشن است كه اينهمه به دست

و رشوه  يا چيزهايي است كه در هر زماني بوده مانند آنها كه مي گويند زماني بيايد كه مردم رباخورند

و يا چيزهايي  و مانند اينها و زنان سوار بر زين شوند و لواط كنند و زنا و شهادت دروغ دهند گيرند

و يماني كه مي گويد اينها همه در است كه خالف بودنش مسلم شده مانن و خراساني د احاديث سفياني

و يا چيزهايي است كه وقوعش محال است مانند و آنهم وصل است به دولت بني عباس يك روز است

و سينه بر  و پيدا شدن سر و سرخ شدن آسمان از اشك چشم حامالن عرش طلوع خورشيد از مغرب

و صيحه زدن جبرئيل باي و صيحه زدن ابليس باينكه حق با عثمان قرص خورشيد نكه حق با علي است

و يا چيزهايي است كه تا امروز واقع نشده . است

هم13و اگر بخواهيد بهتر از چگونگي اينها آگاه شويد جلد  بحار فصل عالئم ظهور را كه به فارسي

و زند و كار گي شما بر روي چه چيزهائي چاپ شده با نظر حقيقت جوئي بخوانيد تا ببينيد پاية عقيده

.است
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 پرسش13

و15ما براي اينكه تنها به قاضي نرفته باشيم اول كتاب اسرار هزارساله را در  پرسش خالصه كرديم

و بعضي نوشتند كه جواب مي دهم براي كسان بسياري فرستاديم ولي بيشتر آنان هيچ جواب ندادند

و بعضي نوش تند كه زباني جواب مي دهيم ولي معلوم شد كه در جواب ولي بعد از گفته خود برگشتند

زباني هم جز مطالب خارج از موضوع يا بدگوئي چيزي نيست در اين ميان تنها انجمن تبليغات اسالمي 

ما31/2/22 تاريخ6974/4در نامه شماره  و و چاپ مي كنيم  خود نوشت كه اينها را جواب مي دهيم

اين كتاب را به عقب انداختيم ولي تاكنون از آن خبري نيست حال هم به انتظار ديدن جواب، چاپ

اگر چنانكه وعده داده اند چاپ شد كه شما خواهيد ديد موضوع از چه قرار است وگرنه ديگر با خود 

. شماست كه مطلب را تا به آخر بخوانيد

و از اه ) نه از ديگران(ل اطالع به هر حال دوباره اين پرسش ها با كمي تغيير دراينجا آورده مي شود

) خواربارفروشي رضوي2عشرت آباد برابر كارپردازي لشكر(خواهشمند است جواب آنها را به نشاني

و اگر به عادت و جبران خواهد شد و انصاف باشد پذيرفته و يقين بدانند اگر از روي متانت بفرستند

و تكفير باشد آنهم تالفي مي شود .هميشه بدگويي

و آيا حاجت و ساختن اين گنبد و سجده كردن بر آن و شفا خواستن از تربت و امام  خواستن از پيغمبر

و اگر نيست خواهشمند است اول معناي شرك را بيان بارگاه ها شرك هست يا نه اگر هست بگوئيد

و قرآن با آن جنگيده با اين كارها چه فرق دارد .كنيد تا ببينيم آن شركي كه اين همه اسالم

و از نيكو بد آينده با خبر شويم يا نه اگرآ يا مي توانيم بوسيله استخاره يا غير آن با خدا راه پيدا كنيم

و از همه دنيا جلوتر  و جنگي ببريم و سياسي مي توانيم پس بايد از اين راه سودهاي خيلي بزرگ مالي

و ما مسني السوءقل لو كنت اعلم الغيب المتكرث من الخ(باشيم پس چرا مطلب بعكس شده  و اگر) ير

و مال مردم بازي مي كنيد؟ و جان !نمي توانيم پس چرا با نام خدا

و اگر چنانكه مفسرين گفته اند بيشتر آيات قرآن ناظر به اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است

و  خونريزي بر امامت است چرا خدا چنين اصل مهم را يكبار هم در قرآن صريح نگفت كه اينهمه نزاع

.سر اين كار پيدا نشود
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و سودي كه از آن بدست مي آيد پس اين مزد هر كاري بسته است به كوششي كه براي آن مي شود

احاديثي كه مي گويد ثواب يك زيارت يا عزاداري يا مانند آنها برابر است با ثواب هزار پيغمبر يا شهيد 

نه) آنهم شهيد بدر( .آيا درست است يا

مي گويند مجتهد در زمان غيب نايب امام است راست است اگر راست است حدودش چيست اينكه

و واليت نيز در آن هست يا نه .آيا حكومت

و معين ديگري بدست آورد كه در اگر روحاني خرج خود را بوسيله كار كردن يا از يك راه ثابت

ب و ناچار گفتن حقايق آزاد باشد بهتر است يا مانند امروز خرج خود را ي واسطه از دست توده بگيرد

.شود به ميل آنها رفتار كند

اينكه مي گويند دولت ظلمه است يعني چه آيا مقصود اين است كه دولت چون به وظيفه اش رفتار

.نمي كند ظالم است؟ يا مقصود اين است كه دولت بايد بدست مجتهد باشد

مقصود اينست كه بطور كلي ماليات نبايد گرفت يا اينكه مي گويند ماليات حرام است يعني چه آيا

آنكه بايد به جاي ماليات زكات گرفت اگر قسم دوم است در مثل امروز از مثل شهر تهران يا شهرهاي 

.بگيريم) زكوه(مازندران يا كشورهاي صنعتي از چه چيز زكات 

و آيا بشر حق دارد براي خود قانون وضع كند يا نه اگر دارد آيا اطاعت چنين قانوني واجب است يا نه

.در صورت وجوب اگركسي تخلف كند سزايش چيست

و علت اين تغيير هم البته و منسوخ زياد است و هم در حديث ناسخ اين مسلم است كه هم در قرآن

حال در جائيكه در يك محيط آنهم در يك زمان كمي، قانوني براي. رعايت اقتضاي زمان است

و بعالوه اينكه!!د آيا ممكن است در همه روي زمين تا آخر دنيا عوض نشود؟رعايت زمان عوض شو

و روشني دارد خواهشمند است بيان مي گويند همه قوانين اسالم براي هميشه است اگر مدرك مسلم

.فرمائيد

و عقل هم اين را نمي پذيرد كه چنانكه گفته اند اين احاديثي كه امروز در دست ماست ظني است
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و راه علم به آن را هم بر رويش ببنددخداي و عادل اشرف مخلوقات خود را به چيزي امر كند . قادر

و در عين حال و بلكه گاهي با حس نمي سازد و زندگي و عقل احاديث بسياري رسيده كه با علم

و جهاد و زكات و بدا، و جابلسا و جابلقا ها را اين. سندشان هم صحيح است مانند احاديث گاو، ماهي

!چه بايد كرد؟

.به نظر شما علت اينكه امروز مردم به دين بي عالقه شده اند چيست

خواهشمند است در نوشتن جواب اين چند نكته را در نظر بگيرند اول اينكه خارج از موضوع نباشد

ين دوم هر چه ممكن است مختصرتر باشد سوم چون ديگران هم بايد از اين گفتگو آگاه شوند بنابرا

جواب بايد كتبي باشد چهارم چون جوابهائي را كه مي توانند به اين پرسش ها بدهند در خود كتاب 

بيان شده بنابراين پيش از نوشتن جواب بايد خود كتاب هم ديده شود پنجم اگر مي خواهند يك 

الع دارند موضوع را جواب بدهند بايد درباره باقي مطالب هم هرگونه نظري از رد يا قبول يا عدم اط

.بدهند

و چون بيش از اين براي خود ما تمام شده ديگر هيچ مجاني داده نمي شود جاي فروش بهاي اين كتاب پنج ريال است

و دفتر پرچم و كتابخانه ابن سينا .نشاني باال

 پرچم به چاپ رسيده12با شماره

ك و اين و راه آن نزديك بوده اند .تابشان از آن راه دور نيست با پرچم به چاپ رسيدهچون آقاي حكمي زاده به پيمان
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