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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 به نام پاك آفرنده جهان

یکی از تاجرهـا کـه از سـفر مکـه بازگشـته       يدر خانه
میهمانی بوده، شب گفتگوهایی میان چهار نفـر رخـداده   
که ما آن چهار نفر را احمد، علـی، جعفـر، بـاقر نامیـده     

 نویسیم. ها را در این دفتر می هاي آن گفته
 

*** 
 

یـک  «گویـد:   روضه خوانده در میان سخنان خود مـی  ،خوانی شب پیش از شام روضه
» تازه پیدا شده: پاکینی! یک نفر پیدا شده اسمش کسروي اسـت، مـذهبی آورده...   مذهب

روند، ایـن چهـار نفـر     پردازد. پس از شام که دیگران می با این عنوان به سخنان پوچی می
چون سه نفرشان اعضاء تجارتخانه صاحب خانه هستند و یک نفرشان (که احمـد باشـد)   

را در آنجا بخوابند، پیش از خوابیدن این گفتگوهـا  مانند که شب  قوم و خویش اوست می
 آید. ها به میان می در میان آن

 

*** 
 

 گوید: این کسروي دیگر چه می جعفر:

 اش ببینم حرفش چیست؟ خواهد یک روز بروم به خانه دلم می باقر:

 گوید: راستی بیایید یک روز برویم ببینیم چه می علی:

خواهید بروید چه کار کنید؟ ... آیا معقوالنه حرف بپرسید یـا جـر و بحـث     می احمد:
 کنید؟

 هاي او معقوالنه است؟ با او که نباید معقوالنه حرف زد، مگر حرف جعفر:
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 اید؟ شما او را دیده احمد:

 ام. ندیده جعفر:

 اید؟ هایش را خوانده کتاب احمد:

 ام. نخوانده جعفر:

 هایش معقوالنه نیست؟ د حرفپس از کجا دانستی احمد:

 گفت؟ ... خوان چه می مگر نشنیدید روضه باقر:

خوان چه سندیت دارد؟ ... آیا این عیب شـما نیسـت کـه بـا      هاي روضه حرف احمد:
خواهید بروید با کسی کـه   اید و می دانش تحریک شده خوان نافهم و بی حرف یک روضه

 و بحث کنید؟اید جر  هایش را نشنیده تاکنون ندیده و گفته
هاي آقا احمد حسابیست. ما اگر خواستیم برویم بایـد بـرویم و معقوالنـه     حرف علی:

 هایی کنیم و مطلبی بفهمیم. سئوال
هایی کنید و مطلبی بفهمیـد   اگر مقصود شما از رفتن آنست که معقوالنه سئوال احمد:

 م.من حاضرم در همینجا شما هرچه پرسیدید از طرف آقاي کسروي جواب بده
 مگر شما از مطالب او اطالع دارید؟ ... علی:

دانم و شما هرچه سـئوال   ام و مطالب او را می هاي او را خوانده آري، من کتاب احمد:
 .اب بدهم، ولی با شما یک شرط دارمکنید حاضرم جو

 چه شرط: علی:

هایی  ها بدبختند. خدا نعمت گفت: ایرانی وقتی یک فرنگی به ایران آمده بود می احمد:
تواننـد   خوابـد نمـی   ها زیر خاك می توانند استفاده کنند. اینقدر معدن ها داده که نمی به این

هـا   خواهنـد در آن  خیز بیکاره افتـاده نمـی   هاي حاصل ها را استخراج کنند، اینقدر زمین آن
گذرد و به دریـا   گفت: من در خوزستان بودم. چند رود بزرگ از آنجا می زراعت کنند. می

هاي طالخیز خوزستان خشک و خالی افتاده که انگار  شود و زمین ریزد و آبش هرد می می
 بیابان عربستانست.



 3 هاي انبادار چه دینی دارند؟ اجیح

هاسـت.   ها بیشـتر از ایـن   گویم: بدبختی ایرانی هاي آن فرنگی بود. من می ها حرف این
کننـد. یکـی از    دانند و استفاده نمـی  ها داده که قدرش را نمی به این هایی خدا خیلی نعمت

شنود، هر کاري کـه   هاي بزرگ خدا فکر و اندیشه است. آدم باید هر مطلبی که می نعمت
داننـد فکـر    ها انگار که هیچ نمی خواهد بکند قدري در اطراف آن بیندیشد. ولی ایرانی می

کنند.  دهند و جر و بحث می نااندیشیده جواب می شنوند نافهمیده و چیست، مطلبی که می
انـد و   انـد و گفتگـو کـرده    بینی در فالن مجلس دو ساعت سه سـاعت نشسـته   اینست می

 اش شده که هریکی از دیگري رنجیدگی پیدا کرده. نتیجه
شنوید کمی بیندیشید و بفهمید و بعد  کنم هر مطلبی که می اینست من با شما شرط می

 افهمیده و نااندیشیده جواب ندهید.جواب بدهید، ن
 شرط شما را پذیرفتم آقاي احمد. علی (با لبخند):

 پس سئوال کنید تا جواب بدهم. احمد:

 گوید؟ سخنش چیست؟ خوب این آقاي کسروي چه می علی:

خواهد مـردم   هاي بسیار نوشته، او می آقاي کسروي سخنش بسیار است. کتاب احمد:
کردار و نیکوکار باشد، دروغ نگوید،  اید انسان راستگو و درستگوید: ب را اصالح کند، می

 تواند به دیگران نیکی کند. دزدي نکند، دغلکار نباشد، کاله مردم برندارد، تا می
 ها را اسالم نگفته است؟ اي آورده، مگر این عجب چیزهاي تازه جعفر با ریشخند:

 ست.ها را اسالم هم گفته ا گوید جعفر، این راست می علی:

هـا عمـل    هـا بـه هیچیـک از آن    ها را اسالم هم گفته است. لـیکن مسـلمان   این احمد:
ترین مردمانند. از صبح تا شـام دروغ   ها آلوده ها به خصوص شیعه کنند، امروز مسلمان نمی
دهنـد،   دارند. آشـکارا رشـوه مـی    خورند، کاله همدیگر برمی هاي دروغ می گویند، قسم می

فروشـند،   کنند، کاالي تقلبی می کنند، گرانفروشی می . انبارداري میگیرند آشکارا رشوه می
 دانید که چه خبر است. شما خودتان در بازار هستید، بهتر می

 ها چه ربطی به دین دارد؟ این جعفر:
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ها معنیش آنست که مردم بدند، آن آقاي کسروي شما مردم را اصـالح کنـد،    این باقر:
 چه کار با مذهب و دین دارد؟

 گویم، مردم اگر بدند گناه دین چیست؟ من هم همین را می علی:

هـا را   شما باز فکر نکرده جـواب دادیـد، اگـر فکـر کـرده بودیـد ایـن حـرف         احمد:
ها را بگیـرد، هـزار و سیصـد و     هاي آن زدید، مردم همیشه بدند و دین باید جلو بدي نمی

انـدازه بـد    . مـردم عربسـتان بـی   هفتاد و چند سال پیش که پیغمبر اسالم در مکه قیام کرد
ساختند  تراشیدنند یا از فلز می هایی از چوب می مجسمهپرستی بود که  شان بت بودند. دین

گزاردند در  کردند. دخترهاي خودشان را زنده زنده به زیر خاك می ها پرستش می و به آن
 کرد... . ت میهاي دیگر را غار رفت قبیله هاي می ها عداوت بود و هر قبیل میان قبیله

ها بازگشتند و نیـک و پـاك    پیغمبر چون قیام کرد و اسالم را آورد همان مردم از بدي
 ها بود. شدند. این اثر اسالم در آن

شـوند و همیشـه قـرآن     ها با آن که از بچگـی بـا اسـالم بـزرگ مـی      ولی حاال مسلمان
ها ندارد و چنانکـه گفـتم    آنگیرند، اسالم کمترین تأثیري در  خوانند و اسالم را یاد می می

 اي هستند. آیا این علتش چیست؟ مردمان بسیار آلوده
 دانیم چیست. ما علتش را نمی علی:

هاي آقاي  دانیم، یک قسمت عمده از حرف دانید ما می اگر شما علت آن را نمی احمد:
 کسروي در همین زمینه است، اکنون اگر گوش بدهید برایتان خواهم گفت.

 دهیم بفرمائید. یگوش م علی:

هاسـت، ایـن    گوید: باعث از اثـر افتـادن اسـالم ایـن مـذهب      آقاي کسروي می احمد:
مثالً مذهب شیعه از هر بابت بـا اسـالم    ها با اسالم مخالفت و آن را از اثر انداخته، مذهب

 مخالفست.
نـد.  بناي اسالم بر آن بود که مردم پاکدامن و نیکوکار باشند و از کارهاي بد پرهیـز کن 

چهـارده  «جز خداي به کسی پرستش نکنند، لیکن مذهب شیعه بنایش بر اینست که مردم 
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هـا   هـا داننـد، بـه آن    هاي خدا شناخته اختیار جهان را در دسـت آن  را عزیز کرده» معصوم
هـا گریـه    توسل کنند، به زیارت قبرهایشان روند پس از هزار و سیصد سال به مصیبت آن

 نت فرستند.شان لع کنند. به دشمنان
انـد. چهـارده امـام     در این مذهب نیکوکاري اهمیت ندارد. اگر مردم گناه کردند، کرده

 معصوم شفاعت خواهند کرد.
اسالم گفته بود: هرکس اگر کار نیکی کند پاداش آن خواهد دید، اگر کار بد کند کیفر 

لـش باشـد   گوید: هرکس محبت امیرالمـؤمنین در د  ولی این مذهب می .)1(آن خواهد دید
هـایش بخشـیده    امام حسین گریه کند همـه گنـاه   رست، هرکس با آتش جهنم بر او حرام

 شود. می
ولـی در ایـن    .)2(اسالم گفته بود: روز قیامت از هیچکس شفاعت پذیرفته نخواهد شد

ها به یکایک شـیعه شـفاعت    مذهب شفاعت در روز قیامت داستان بسیار طوالنیست، امام
ها خواهد گذشت. اگر در جایی کار به دشواري کشـید   هاي آن خواهند کرد و خدا از گناه

از سـر برداشـته چنـان فریـاد      )3(جـر عها پیشرفت نکـرد فاطمـه و زهـرا م    و شفاعت امام
هاي عـرش بـه لـرزه افتـد و خـدا ناچـار شـده         ه) خواهد کشید که پایهاد(واحسیناه، واول

شفاعت را خواهد پذیرفت، مختار را که به جهنم خواهند انـداخت امـام حسـین خبـردار     
 شده خود را همچون شاهین به آتش زده او را بیرون خواهد کشید.

ا اسـالم را از  هـ  هاي مذهب شیعه با اسالم است. همین ها دو سه نمونه از مخالفت این
اثر انداخته، زیرا وقتی کـه بنـا باشـد آدم هـر گنـاهی کـه کـرد بـا زیـارت رفـتن یـا در            

                                           
� يََرهُۥ ﴿ -1 ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُۥ  ٧َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ� انـدازة   و هـرکس بـه  « ]الزلزلۀ[.﴾٨َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 »بیند می کیفر) آن را، (کار بد کرده باشد ذرة

از روزي پروا کنید « ]48: ة[البقر.﴾َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َشَ�َٰعةٞ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس ا �َّ َوٱ�َُّقواْ يَۡومٗ ﴿ -2

 »که نه کسی از کسی عذابی را دفع می کند، و نه از کسی شفاعتی می پذیرند
 مقنع و روپوش زنان، مقنعه -3



 هاي انبادار چه دینی دارند؟ حاجی   6

کردن بخشیده شود دیگر از گناه چه باکست؟ آدم چرا گنـاه نکنـد؟ بـه     خوانی گریه روضه
تواننـد   دارند از گناه چه باك دارنـد؟ مـی  » گناه پاك کن«قول یکی از دوستان: شیعیان که 

ها را بشویند  خوان اشک ریخته همه آن گناه نند و یک دفعه در پاي منبر روضهصد گناه ک
 و پاك کنند.

دانید اهل بازار مسلمانند و تعصب اسـالم دارنـد، در همـان     شما در بازار هستید و می
گوینـد،   کنند دروغ می کنند، انبارداري می کنند، گرانفروشی می حال به احکام آن عمل نمی

ها پـول   دارند، از این راه کنند، کاله همدیگر برمی خورند، دفتر جعل می یهاي دروغ م قسم
کنند، اگر کسی حقیقت را ندانـد   ها برپا می خوانی روند، روضه کنند و به کربال می جمع می

 ها اگر مسلمانند پس آن کارها چیست؟ ... تعجب خواهد کرد. این
ها چیست؟  ها و تقلب ن دزدياگر مسلمان نیستند پس آن تعصب اسالم از کجاست؟ آ

 خواندن چیست؟ و این زیارت رفتن و روضه
 

*** 
 

هایش تمـام   دهند و چون حرف گوید آن سه تن گوش می ها را که احمد می این سخن
روند، پس از زمانی علـی سـر برداشـته     شود همانطور خاموش نشست به فکر فرو می می
 گوید: می

هـا را   اینطـور باشـد بسـیار خوبسـت. مـا ایـن      اش  هاي آقاي کسروي همـه  اگر حرف
 هاي مالها بسیار پوچست. دانستم. راستی حرف نمی

 

*** 
 

 

 تر است. ها عالی اش اینطور است و از این هاي آقاي کسروي همه حرف احمد:

اند: مردم بروید انبارداري  ها که چیزي نیست، علماي ما کی گفته این جعفر (با خشم):
 کنید، گرانفروشی کنید؟ مردم خودشان بدند دیگر.
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دادي چـه   کنـی؟ مگـر گـوش نمـی     پیچانی جعفر؟ چرا لج مـی  چرا حرف را می علی:
هرکس به امام حسـین  « گویند: گفت: مالها که می گفت؟ مگر حرفش را نفهمیدي؟ می می

این معنایش آنست کـه هیچکسـی از گنـاه    » کند تمام گناهان او بخشیده خواهد شد گریه
نترسد، هرچه دلش خواست بکند و در آخر یک دفعه به امام حسین گریه کند و خـود را  
پاك گرداند، همین حرف کافیست که مردم خود را آزاد دانند و از هـیچ کـار بـدي بـاك     

پدر من در بچگـی بـه   » دلیه ییل ویر الینه بیل ویر«گویند:  نکنند. در تبریز مثلی هست می
گفت: آخوندي که مـا   کرد و می هاي آن براي ما نقل می مکتب رفته بود. گاهی از حکایت

داشت. شاگردها آن را فهمیده بودند. هر وقت که  داشتیم چایی شیرین را بسیار دوست می
سپرد که او یک  وه چی میرفت و به قه حاضر نبود یا گناه دیگري داشت می یکی درسش

گذشـت،   استکان چایی شیرین بیاورد، آخوند به خاطر آن یک استکان چایی از گناه او می
ترسیدند. بیشتر وقت را  این بود شاگردها به درس اعتنا نداشتند. از شرارت و شیطانی نمی

انداختند و  بردند. کم کم کار به آنجا رسیده بود که آخوند را دست می با بازیچه به سر می
 خندیدند. به ریشش می

اعتبار  هاي خود دستگاه خدا را خوار و بی اینجا هم آن طوري شده، مالها با این حرف
کند و هرچند سال  کند، هرکس هر گناهی که خواست می اند که هیچکس اعتنا نمی ساخته

 گرداند. یک بار به کربال رفته خود را از گناه شسته می
هاي مـرا بـه ایـن زودي و بـه ایـن خـوبی        ر خشنودم که حرفآقاي علی بسیا احمد:

ها دستگاه خدا را از دستگاه آن آخونـد   فهمیدي. چه خوبست آن مثلی که زدي آري، این
هاي مذهب شیعه، گیرش در جـاي دیگـر    اند این حرف تر و خوارتر گردانیده مکتبی پست

هـاي   توان گناه آسانی میها راستست و به این  است. گیرش در آنجاست که اگر این حرف
پـس چـرا بـه مـردم آن      گفـت؟  هـا را نمـی   خود را شست پس چـرا پیغمبـر اسـالم ایـن    

ترسـانید؟ پـس چـرا     ها را از غضب خدا و از آتش جهنم می کرد و آن ها را می سختگیري
گفت: هرکس هر کار بدي که کند اگرچه به سنگینی یک ذره باشد کیفر آن را خواهـد   می
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ها راسـت   برد. و اگر این حرف شان نمی ها خواب غمبر از ترس خدا شبدید؟ اصحاب پی
گوینـد؟ چـرا    ها چه می ها نخواهد گذشت پس این مال نیست و خدا به این آسانی از گناه

 کنند؟ جهت مردم را به گناه تشویق می بی
زد. چون میزبان مـا حـاجی آقـا، از زیـارت      ها می خوان چه حرف دیشب دیدید روضه

کشید. شنیدید کـه   هاي عجیب و غریبی به قصار می خوان به خاطر او دروغ روضهآمده و 
ها خاك پاي او را برداشته به جاي سـرمه   آیند، حوري گفت: مالئکه به پیشواز زوار می می

شود مثل کودکیست که تـازه   کشند، زوار وقتی که از حرم خارج می هاي خود می به چشم
هـر  «گفـت:   کشـید و مـی   ه کلی پاکست، مردك خجالت نمیاز مادر زاییده شده، از گناه ب

زواري که زیارت خود را به انجام رسانیده اگر در خـود گنـاهی فـرض کنـد در صـحت      
گویـد: اگـر    ها معنی این سخن را نفهمیدند. مردك مـی  شاید خیلی». نسب خود شک کند

یعنـی   اعتقـاد نکنـد. نسـبش صـحیح نیسـت،     گـوییم   هایی که مـا مـی   کسی به این دروغ
 اند. حیایی را به کجا رسانده ولدالزناست ببینید بی
کردم، دیدم حـاجی آقـا گـردن     زد من زیر چشمی نگاه می ها را می وقتی او این حرف

هـا را از کجـا آورده    دانید که او ایـن پـول   بالد. در حالی که شما می کشد و به خود می می
 است.

ع شد این حاجی آقا بـیش از سـه یـا    بلی آن سال که جنگ آلمان و لهستان شرو علی:
هـا هـر روز بـاال     ولی چون جنـگ شـروع شـد و نـرخ     چهار هزار تومان سرمایه نداشت.

رفت حاجی هرچه توانست خرید و انبار کرد و هر کاالیی را بـه چنـد برابـر قیمـتش      می
کردنـد و   فروخت، آن روزهایی که تمام مردم از حیث زندگانی به سختی افتـاده نالـه مـی   

ها پر بود از شکایت و فغان مردم این حاجی با جمعی در بازار جشن داشتند. هـر   زنامهرو
شد. مـوقعی کـه ژاپـون     شان افزوده می شدند مبالغی به سرمایه شبی خوابیده فردا که پا می

وارد جنگ شد و در نتیجه تصرف سنگاپور و جاوه قیمت چاي در بازار بـاال رفـت. ایـن    
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ها را به شش یا هفـت برابـر    ار داشت که در ظرف چند هفته آنحاجی مبالغی چاي در انب
 قیمت خریدش فروخت. از همان ثروتست که به مکه و کربال رفته است.

شناسیم. اگر برادرش محتاج باشد ده تومـان بـه او دسـتگیري     این مرد را ما خوب می
اسـتخوان  کند. وي هشت نه هزار تومان پول را برداشت و رفت زیـارت، رفـت کـه     نمی

کنند بارها پهلوي هم نشسـته از   سبک گرداند. همین جعفر و باقر که االن در اینجا لج می
هـا چـه دینـی     آخـر ایـن  «ایم  هاي بازار صحبت کرده گفته مروتی این حاجی شقاوت و بی

 ها دین شیعه دارند. فهمم که آن ولی من حاال می» دارند؟
اشت، تـو گـویی خوابیـده بـودم بیـدار      قا احمد پرده از جلو چشم من بردآهاي  حرف

فهمم که اساس بدبختی ما چیست.  شود. حاال خوب می شدم، قضایا االن به من روشن می
کنند و من  نشینند و وراجی می آیند می هاست می خوان حجره این مرد مرکز مالها و روضه

. یا بگوید: »انبارداري حرامست گرانفروشی گناهست«ها بگوید:  یک بار ندیدم یکی از آن
ها نشـنیدم.   ها را از زبان آن این» ارفاق کرد، هر روز قیمت کاالها را باال نبرد باید با مردم«

خـوانی   ري؟ چـرا روضـه   آقاي فالن چرا به زیـارت نمـی  «گویند:  ولی بارها شنیدم که می
گفت: مگر به شفاعت ائمـه اطهـار احتیـاج نـداري؟ اسـاس       یک روز یکی می» کنی؟ نمی

فهمیدیم، خدا به آقاي کسروي عمـر دهـد    هاست. ما خوابیده بودیم و نمی ما این بدبختی
 گوید. ها را می که این

 

*** 
 

هاي او تمام  اند، چون حرف به خشم آمده از این سخنان علی و جعفر و باقر
هـا را تنهـا او    گویـد: مگـر ایـن    آمیـز مـی   شود جعفر با یک لحن تـوهین  می
دانستند؟ از ایـن حـرف علـی بـه خشـم آمـده        گوید ... دیگران هیچ نمی می
دانـم خـودت را بـه نافهمیـدن      گوید: عجب جوان لجبازي هسـتی، نمـی   می
دانسـتند؟ اگـر    هاي را دیگران می ، این حرفپنداري اي یا ما را نافهم می زده
گفتند؟ آدم بهتر است  گفتند؟ پس چرا ضدش را می دانستند پس چرا نمی می
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لجباز نباشد، دیدید در اول صـحبت مـن هـم بـا شـما موافـق بـودم، ولـی         
هـا تمـام از روي دلیـل     هاي آقا احمد مرا منقلب گردانید، ایـن حـرف   حرف

 خوابند. ها حاضر بوده می یزد و چون رختخوابخ ها را گفته برمی است. این
 

شوند و روهاي خود را شسته (بعضی هم نمـاز خوانـده) بـر سـر میـز       صبح که پا می
 گوید: نشینند، علی رو به احمد برگردانیده می ناشتاخوري می

هاي شما دیشب مرا ناراحت گردانید، با آن که دیر خوابیدم من باز سـه سـاعت    حرف
کردم، مثـل اینسـت    غلطیدم و فکر می برد. از پهلو به پهلو می خوابم نمی در توي رختواب

بیـنم کـه    هایم باز شده، اآلن چیزهایی مـی  که من تاکنون کور بودم و حاال یک دفعه چشم
 ام. هایی به یادم افتاده که آتش گرفته دیدم، دیشب در رختخواب حکایت قبل از آن نمی

ها چه آتشی به  ز این خواهید فهمید که این مذهبهنوز کجا هستید؟ شما بعد ا احمد:
 اند. اند و بعد از این خواهید فهمید که این مالها چه مردم را گمراه گردانیده جهان زده
جعفر شاهد است، یک نفـر حـاجی در    گویم خود این آقاي این حکایتی که می علی:

اش به ما نزدیک است ما از کارهایش اطالع داریم، این حـاجی   بازار هست که چو حجره
مالست، درس فقه و اصول خوانده اینست صاحب علم و معرفت است. مسـائل شـرعی   

داند، حدیث بلد است، آیه بلد است. بسیار هم تقدس دارد، ما که ریش خـود   خود را می
کنـد. مـا    پوشیم او لباده بلند به تن مـی  گزارد. ما که کت کوتاه می تراشم او کمی می یرا م

هایش به هـم خـورده و    رویم خاموشیم، ولی او لب وقتی که در خیابان یا در بازار راه می
هـایی   هاي تقدس اوست. از پول حرام گریزانست، اینست پول ها نشانه خواند. این ذکر می

داند  دارد، پول بانگ را حرام می د قاتی پول خود نکرده علیحده نگاه میگیر که از بانگ می
دهد  براي آن که تقدس خود را به همسایگان هم بفهماند به اجزاي حجره خود دستور می

توانید کمتر معامله کنید. زیرا در آخر ماه دولـت بـه کارمنـدان     که در آخر و اول ماه تا می
 آید. حرام دولت است که به بازار می هاي دهد و پول ادارات حقوق می
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هـاي رمضـان خـودش و اجـزایش روزه      خواند، در ماه یل میصحاجی آقا نماز را با تف
 کنند. نمی داري خود را به همه بفهمانند حجره را تا عصر باز گیرند و براي آن که روزه می

ـ    خانه پارچهرهمین حاجی آقا میلیونر است، یک کا ون قیمـت  بافی دارد کـه چنـد میلی
 آنست، با اینحال در این چند سال دوره جنگ کار حاجی آقا انبارداري بوده.

کـنم: وقتـی کـه جنـگ در اروپـا       یکی از کارهاي حاجی آقا نیست که برایتان نقل مـی 
هاي بازار به دست و پا افتادند و هریکـی کـاالي را از بـازار جمـع      شروع شد این حاجی

جی آقا مقدس هم شروع کرد به خریدن قلع، هرچه قلع بود زد. این حا کرد، به انبار می می
ها که خریدنـد   دو سه نفري خریدند و به انبار زدند، همان موقع منی هفت تومان بود. این

ها  قیمتش را باال بردند. در همان موقع متفقین (روس و انگلیس) به ایران آمدند و چون آن
و شرکایش یک دفه قیمـت قلـع را بـه     خریدند حاجی آقا براي احتیاجات جنگی قلع می

داند که چقدر فروختند و چنـد   صد و بیست تومان رسانیده بناي معامله گزاردند. خدا می
 صد هزار تومان دخل کردند.

اي بـوده بـا    خـورد، معاملـه   حاال شما خواهید گفت: قلع که به درد زنـدگانی مـا نمـی   
 ین چه عیب داشته؟اند. ا هایی برده اند و دخل هاي اجنبی کرده دولت

هاي  خرند و ظرف گوئیم همانست که سفیدگران می ولی اینطور نیست، این قلع که می
شـان چینـی و بلـوري     هاي کم به ضاعت که دسـت  کنند. این خانواده مسی ما را سفید می

هـا را   خورند باید در هرچند ماه آن ظرف رسد و در کاسه و بشقاب مسی خوراك می نمی
دانیم که مس وقتی سـرکه یـا    که سفید کند و گرنه خطرناکست. همه می به سفیدگر دهند

 کند که مسلماً خطر دارد. ترشی به او رسد تولید سم می
هاي دیندار قلع را از هفت تومان به صد و بیسـت تومـان    این بود وقتی که این حاجی

تومان رسانیدند و سفیدگرها مجبور شدند که براي سفیدکردن یک ظرف یا یک دیک دو 
توانستند خوراك  ها که در آن سال گرانی یا اهللا می و سه تومان پول بخواهند بیشتر خانواده

هـایی کـه    هاي خود را به سفیدگر بدهنـد و در ظـرف   خود را راه اندازند نتوانستند ظرف
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داند  هایی بردند. خدا می داند چه صدمه پختند که خدا می قرمزش در آمده بود خوراك می
 هاي دیندار شدند. د هزار نفر قربانی حرص و طمع این حاجیکه چند ص

این یکی از کارهاي حاجی مقدس است که برایتان نقل کردم. در این چند سال همـان  
حاجی همیشه یک پایش در تهران و یک پایش در قـم و نجـف و کـربال بـوده، همیشـه      

ـ        روضه ی تعصـب مـذهبی   خوانی برپا گردانیـده، مـن از همـه کارهـاي او آگـاه بـودم. ول
هـا را   کـردم، علـت آن   نمـی هـا را درك   هاي مرا کـور سـاخته بـود کـه قباحـت آن      چشم
یـز بـراي مـن    هـا ن  اند. علـت آن  هایی کرده کنم که چه جنایت دانستم، اکنون درك می نمی

 بـه مـردم   و اسالم را از میان برده،  گوید آقاي کسروي این مذهب ت میروشن شده، راس
خـوان   روضـه  .(تا هر چه دلشان خواسـت انجـام دهنـد)    دهند می اري)بندوب آزادي (و بی

. دیگـر  »نـةت لـه اجلبـوج ىأو تبـاك ىأو أبكـ ىمـن بكـ«خوانـد:   رود باال منبر و حدیث می می

 داند که نتیجه این حرف چه خواهد بود. نمی
هایی که دارند از  ها در سایه عقیده اید، این حاجی هنوز شما پی به حقیقت نبرده احمد:

فروشی بکنند، مالیات دولـت   شمارند که انبارداري بکنند، گران یک طرف خود را آزاد می
ها را فاسد سازند، از یک طرف بهشت  را قاچاق گردانند، به مأمورین دولت رشوه داده آن

هایشان قرص است کـه در آن دنیـا بـه ثـواب زیـارت و       اند و دل را براي خود بیمه کرده
انـد خـدا بـه گـردن      خوانی یکسره به بهشت خواهند رفت و این گناهانی که کـرده  روضه
دیـن،   ها بار خواهد کرد بدتر از همه آن اسـت کـه غیـر از خودشـان دیگـران را بـی       سنی

نشینند  هار نفر که دور هم میشان بریشخند باز است. چ شناسند و همیشه زبان المذهب می
هـا   انـد، ایـن مـذهب بـراي آن     اند، المذهب شده دین شده اینست که مردم بی شان صحبت

 بسیار سودمند است، مذهب نیست کیمیاست.
 

*** 
 

شـود، جعفـر و بـاقر خیلـی عصـبانی       این گفتگوها که میان علی و احمد مـی 
رسـد جعفـر    هایشان تغییـر یافتـه و چـون سـخن بـه اینجـا مـی        هستند. رنگ
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کنید. ... آخـر ایـن    گوید: شما خیلی توهین می خودداري نتوانسته با خشم می
 ها چه ربط به مذهب دارد؟ حرف

 

شود هرکس در  مذهب ندارند؟ این که گفته میها ربط به  این حرف علی (با تعجب):
هـا شـفاعت    شـود، روز قیامـت امـام    هایش بخشـیده مـی   خوانی گریه کند همه گناه روضه

ها را به  ها از کجا پیدا شده؟ این ها ربط به مذهب ندارد؟ پس این حرف خواهند کرد. این
 مردم کی یاد داده؟

، شفاعت ائمه نباشـد، گناهـاي مـردم    کردن نباشد آخر اگر این گریه جعفر (با تندي):
 جور بخشیده خواهد شد؟ چه

بگذار جواب شما را من بدهم: اوال اگر گناه بخشیدنیست خـود خـدا خواهـد     احمد:
ایـد؟   هاي شما رحم ندارد؟ شما خدا را چه حساب کرده بخشدي، مگر خدا به اندازه امام

ایـد کـه مجبـور     حساب کردهاي  اید، صمدخان مراغه شما خدا را چنگیزخان حساب کرده
اند براي آنست کـه   ها گذاشته ها که براي گناه اید میانجی پیدا کنید؟ ثانیاً این مجازات شده

گرانفروشی نباشند، کالهبردار نباشند... نه ایـن   نکنند، انباردار نباشند، مردم بترسند و گناه
 د.که هزار کار زشت کنند و آن وقت در جستجوي (گناه پاك کن) باشن

ها، شما ایراد را به خدا بگیریـد، شـما عقیـده داریـد کـه قـرآن کتـاب         بعد از همه این
گوید: روز قیامت از کسـی   خداست، من دیشب براي شما آیه از قرآن خواندم که خدا می

شفاعت پذیرفته نخواهد شد. به کسی شفاعت سود نخواهد داشت، شـما بـه خـدا ایـراد     
 شته؟ که شفاعت را نخواهد پذیرفت؟بگیرید که چرا این قرار را گذا

این آیـه چیسـت و   «شما بروید این آیه را از قرآن به مالهاي خود بخوانید، و بگویید: 
کنیـد چیسـت؟ کـدامیکی     هاي دور و دراز که شـما در بـاره شـفاعت نقـل مـی      آن افسانه

به ایـن  ها توانستند  دهند. اگر آن بپرسید ببینید چه جواب می» راستست و کدامیکی دروغ؟
 جواب بدهند ما از ایرادهاي دیگر خود چشم خواهیم پوشید.
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هـا را بشـنوم،    خـواهم ایـن   ها توهین به مذهب ماست، من نمـی  این جعفر (با خشم):
 ها کفر است. این

 خواهی بشنوي برو اتاق دیگر، اتاق بسیارست. اگر نمیعلی (با خشم): 

 ها؟ دیگر، ما چرا برویم المذهب شما بروید به اتاق جعفر و باقر (با آواز بلند):
 

*** 
 

خواهد جـواب   گویند و پیداست که سر دعوي دارند، علی می این را با خشم می
ایـن را  » رویم اتاق دیگر بسیار خوب، ما می«گوید:  گذارد و می بدهد احمد نمی

نشـینند   روند به اتاق دیگر، باهم می خیزد می خیزد. علی هم با او برمی گفته برمی
 پردازند: به درد دل میو 

 

ها مقصودشان این بود دعوي راه اندازند که حاج صـاحب منـزل و دیگـران     آن احمد:
 پردازند. بشنوند و بیایند، این عادت ایشانست، از جواب که عاجز ماندند به شلتاق می

انـد و کارهـاي    ها و اشرار زیاد بوده هاي پیش در محله ام در تبریز در زمان شنیده علی:
انـد و   کرده اند. یکی از کارهاي ایشان این بوده که خروس یا قوچ تربیت می عجیبی داشته

اند. در یک میدانی جمیعت زیاد از این طرف و از آن طرف جمع  انداخته باهم به جنگ می
هاي نافهم به جان یکدیگر افتاده پیاپی نک  اند. حیوان کرده ها را رها می اند، خروس شده می

گریختـه آن طـرف    شـد و مـی   تاب می اند. پس از زمانی که یکی بی زده گر میبه سر همدی
ون چـ اند. این طـرف   اند که انگار قلعه پورت آتور را فتح کرده کشیده فریادهاي شادي می

 زده. گردیده صاحب خروس خودش آماده جنگ شده داد می شرمنده می
ام) با ایـن   ه نگریخته(خروسم گریخته خودم ک». خروسم قاچوپ ازوم که قاچمامشم«

 اند. شده اند که به ساده بیست تن زخمی می کرده ها مغلطه برپا می حرف
» ام خروسم گریخته خودم کـه نگریختـه  «گویند:  ها می حاال حکایت این آقایانست، این

تـر آن فحـش    گزارنـد. از همـه شـیرین    انـد بنـاي عربـده مـی     چون در برابر دلیل درمانده
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 ها باشد. دهند، آدم شرم نکند و مثل این است که می »المذهب«
هـاي آقـاي    ها نیز چون در برابـر نوشـته   کنند. آن مالهاشان نیز همین کار را می احمد:

ي تحریـک مـردم   نویسند. بـرا  ادبانه می کنند. سخنان بی بازي می اند عربده کسروي درمانده
هاییسـت کـه انتشـار     دروغاندازنـد، از همـه بـدتر آن     یهوي راه می هاعوام در باالي منبر

خواسـت   دلـم مـی  » سوزانند ها قرآن می این«گفت:  خوان می دهند، دیشب دیدي روضه می
 ».ایم شرم، کجا ما قرآن سوزانیده اي دروغگوي بی«برخیزم و گریبانش را گیرم و بگویم 

راستی من خواستم از شما در باره این قرآن سوزانیدن تحقیق کـنم. ایـن خیلـی     علی:
اند که آقاي کسـروي و همراهـان او قـرآن را     شده. در بازار در همه جا شهرت دادهشایع 

 زنند. آتش می
ها را سـاخته انتشـار    اند این دروغ شرم چون در برابر دلیل عاجز مانده مردان بی احمد:

شـرمانه در چنـد جـا     دهند که بلکه مردم را تحریک کنند، تا به حال با این تهمت بـی  می
گزارند  اند. آن احترامی که آقاي کسروي و همراهان او به قرآن می ا برانگیختهغائله براي م

ها رفتارشان با قرآن همانست که فهمیدید هرچه قـرآن   گزارند. این یک آن را نمیها ده این
 اند. گویند. تمام احکام قرآن را نسخ کرده ها ضد آن را می گفته این
 سوزانید؟ یچ کتاب میاین دروغ از کجا پیدا شده؟ شما ه علی:

آن  هـا؟  سوزانیم، ولی کـدام کتـاب   شن گرفته کتاب میسالی یک بار ج چرا ما احمد:
گوید: هرکس  ها که مردم را به گناه تشویق کرده می ها که به ضد قرآنست، آن کتاب کتاب

ها را کـه مایـه گمراهـی مـردم      شود. این قبیل کتاب هایش بخشیده می به زیارت برود گناه
خواسـتم بـه    سوزانیدن کجا؟ دیشـب مـی   سوزانیم، ولی این کجا و قرآن ما گرفته میاست 
دهانت بشکند. قرآن در نزد ما محترم است، قـرآن در نـزد مـا عزیـز     «خوان بگویم:  روضه
 ».است

 

*** 
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رونـد و پـس از    به پیش او مـی  ها نیز آید و این در این هنگام حاجی صاحب خانه می
شود که باز با  یند، در میان راه علی خواستار میآ قدري صحبت، خدا حافظ گفته بیرون می

من مثل اینست که «گوید:  احمد مالقات کنند و باهم بنشینند و در آن باره گفتگو کنند. می
بهتـر از  «گویـد:   مـی احمد ». ها کنید ام، باید شما به من راهنمایی خواب بودم و بیدار شده
هاي آقاي کسروي را بخوانید و مطالعه کنید. آنگاه اگر اشـکالی   همه آنست که شما کتاب

 ».کنیم نشینیم و گفتگو می داشتید باهم می
و » دردر پیرامـون خـ  «و » شـیعیگري «هـا را از   او را به خانه خود بـرده بعضـی کتـاب   

 دهد. ها به او می و مانند این» پیرامون روان«


