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 بنام پاك آفرنده جهان
     

        خوانندگان اين دفتر نخست بايد بدانند كه در كشور ايران سياستي بد خواهانه هسـت كـه از   سـاليان دراز درايـن        
ن و سران اداره ها هستند كه با يكديگر همدستند و خواست ايشان آنست كـه از           يكدسته از وزيرا  . كشور كار گر بوده     

بكوشند و نگزارند بآلودگيهـاي ايـن تـوده چـاره شـود و          . راهاي گوناگون بكوشند و اين توده را از پيشرفت باز دارند            
 .تالشهاي نيكخواهان و غيرتمندانرا در آن باره ها بيهوده گردانند 

و ما چون در جاي ديگـر آندسـته را شناسـانيده و كمـي از           , تان بزرگيست و يكي از راز ها مي باشد                 اين خود داس  
 كارهاشان باز نموده ايم در اينجا بآن نميپردازيم در اينجا سخن از چيز ديگر است 

ايـن كشـور تكـه اي از    و قرنها ,          در هزار و سيصد سال پيش كه اسالم بر خا ست و مسلمانان ايرانرا هم بگشاد ند            
 بهرهمند ميشد از جمله هرچه گمراهيهـا  و انديشـه هـاي    –جهان اسالم مي بود و از پيشآمدهاي آنجهان ـ از نيك و بد  

از جمله هر چه گمرهيها و انديشه هاي پست در . پست  در ميان  مسلمانان  پديد مي آمد ايرانيان از آنها بهره مي يافتند          
 .بلكه در اين باره بهرهء اينان بيشتر از ديگران مي شد . ي آمد ايرانيان از آنها بهره مي يافتند ميان مسلمانان پديد م

       فلسفه يونان كه بميان مسلمانان آمـد ايرانيـان بيشـتر بـآن رو آوردنـد و آنـرا گرفتـه بپـروردن و بـزرگ گردانيـدن                           
 .پرداختند 

 .ايرانيان رواج گرفت و  بيش  از همه درايران پايدار گرديد        صوفيگري كه بر خاست بيش از همه در ميان 
 .       شعري كه ويژه عرب مي بود ايرانيان آنرا گرفتند و از خود عربها بسيار جلوتر رفتند 

       باطنيگري كه يكرشته آموزاكها و كوششها يي براي بهمزدن اسـالم و بـر انـداختن دسـتگاه آن مـي بـود بـا دسـت           
و با آنكه پيشرفتش پيش از همه در مصر و يمن و آنجا هـا مـي بـود در ايـران  بـيش از ديگـر جاهـا        , ديد آمد  ايرانيان پ 

 .ريشه دوانيد و آموزاكهايش جا در دلها براي خود باز كرد 
شـعر  ( و چـون زبـان آن شـعرهاي فارسـي       ,       خراباتيگري جنبش ديگري بزيان اسالم مي بود كه از ايران بر خاست             

 .ليكن در لينجا در ميان خود ايرانيان بسيار كارگر افتاد . مي بود از ايران بيرون نرفت )  خيام و خافظ و ديگران هاي
      شيعيگري كه كشاكشي در زمينه خالفت مي بود كه از حجاز بر خا ست و قرنها در آن كشور و در عـراق كـارگر                       

 .ني براي خود گردانيد مي بود  م سر انجام روبايران آورده اينجا را كانو
      افسانه مهـدي كـه از روي پنـدار هـاي كهـن ايرانـي  و جهـودي در ميـان عـرب پديـد آمـده و افـزاري در دسـت                                  

پس از قرنها بايران بـاز گشـت و اينجـا را آشـيانهاي بـراي                , آرزومندان خالفت شده و بخود باليده وبزگ گرديده بود          
 .خود گرفت  

 هاي مغزيست كه ايرانيان از راه اسالم و در نتيجه پيوستن به مسلمانان پيدا          اينها آلودگي
بماند آن آلودگيهاي كهن كه از راه زردشـتيگري و مسـيحيگري و مـانيگري از پـيش مـي داشـتند   و نگـاه            . گرده اند   

 .داشته بودند و هنوز هم ميدارند 
كه سود خود را در بـدبختي و در مانـدگي   , ان بد نهاد رو سياه   يا مرد ,        اكنون سخن در آنست كه آندسته بد خواه         

يكي  از كوششـهاي آنـان  در ايـن رشـته اسـت  كـه ايـن              ,  اين توده مي دانند و دست بهم داده پافشاري بسيار ميكنند            
 . آلودگيهانه تنهااز مغز ها بر نخيزد ، بلكه جايگير تر گردد و زهرش هناينده تر باشد 
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ايـن دسـتگاه  بـا آن  درازا و پهنـا بـراي آنسـت كـه          .  اين كوششهاي بـد خواهانـه وزارت فرهنـگ اسـت                    كانون  
رواج آنهـا را هرچـه      , گمراهيها وبد آموزيهاي گوناگوني كه از زمانهـاي گذشـته بازمانـده و در كتابهـا جايگزينسـت                   

تانهاو دبيرستانها آن بد آموزيهارا در مغز هاي    در دبس , كتابها را بچاپ رسانيده در دسترس مردم گزارد         . فزونتر گرداند   
 .نورسان آكنده همه را آلوده گرداند 

باينمعني كسانيكه در كارهاي آن وزارتخانه دست داشته اند و شالوده           .         وزارت  فرهنگ ايران براي اينكا رهاست        
نيرنگها بكار بـرده    , آزمايشها كرده   , انديشيده  راهها,  با هم بسكالش نشسته     . آنرا ريخته اند خواستشان همين مي بود ه         

 .دستگاهي را بدانسان كه خواستشان مي بوده  پديد آورده اند , 
         باشد كه كساني باين گفته ها باور نكنند و اينرا يك بدگماني  از مـن در بـاره وزارت فرهنـگ  وبنيـاد گـزارانش         

 ن گفته ها در باره آن وزارت  همه راستست ولي افسوس كه نچنانست ، افسوس كه اي. شناسند 
تنها آن اتاقها با كار كنانش و آن دبستانها و دبيرستانها و دانشگده   .          وزارت فرهنگ تنها آن دستگاه بيروني نيست        

دستگاه دروني ديگري هست ـ دستگاهي كه بـا دسـت    , در پشت سر آن . ها با آموزگاران و دبيران و استادانش نيست 
و ديگـران راه  , دكتر قاسم غنيها , علي اصغر حكمتها , سيد نصر اهللا تقويها     , ابوالحسن فروغيها   , مخمد علي فروغي ها     

 .برده مي شود 
كوشش بنا بودي توده را پيشه خـود مـي   ,         بدبختي اين كشور بجايي رسيده كه مردان درس خوانده و چيز فهمش    

 مانه اي نان ميخورند ورخت ميپوشند و باتومبيل مي گيرند و از چنان كار بسيار آزر
بايد در تاريخ بنويسند كه بدبختي اين تـوده و  . اينرا بايد در تاريخ بنويسند   . نشينند و گردن مي فرازند و بخود مي بالند          

 . كشور تا باين جايگاه رسيد 
آمده و اين بد خواهان كه از روز نخست دسـت       پس از آغاز مشروطه پديد      ,            بهر حال وزارت فرهنگ در ايران       

چون جنبش مشروطه باتكـاني در فهمهـا   , در كار آن وزارت مي داشتند و انديشه هاي بيآزرمانه خود را بكار مي بستند  
و خرد ها توام ميبود و آزاديخواهان بيش يا كم زيان صوقيگري را دانسـته و يكـي از شـوندهاي درمانـدگي و بـدبختي        

از اينرو بد , يشه هاي صوفيانه را مي شناختند و نويسندگان و گويندگان بارها از آن بد مي نوشتند و مي گفتند         ايران اند 
در آنهنگـام چنـين دليـري    . خواهان نيارستند كه صوفيگري را در ميان ديگر بد آموزيها جا داده برواج آن نيز كوشـند                 

را عنوان نموده برواج بد آموزيهاي زهر آلود اين چند رشـته بـس              ) فه  فاس( و  ) مذهب  ( و  ) ادبيات  ( تنها نام   . ننمودند  
 .كردند و بنياد فرهنگ را بروي آنها گزاردند 

بـد خواهـان    ,            ولي  چون سالها گذشت و روزگار ديگر گشت و آن سهشهاي بيدار آغاز مشروطه كهن گرديد                  
دست استادان بسيار آزموده بيرون آمـده انـد فرصـت را از دسـت          كه در كار خود بسيار ورزيده و آزموده اند و از زير             

 را ) عرفان ( گاهي نام : ندادند و كم كم به ترانه صوفيگري نيز برخاستند  
تيـر را  ( بگفتـه تبريزيـان   . گاهي چون پا مي افتاد كنفرانسي مـي دادنـد          , گاهي گفتاري مي نوشتند     , بميان مي آوردند    

 ) .مي كردند انداخته كما نش را نهان 
              بدينسان زمينه آماده مي ساختند تا چند سال پيش يـگ گـام بزرگـي بـر داشـتند و وزارت فرهنـگ آشـكاره                       

. بكسـاني پولهـا داد كـه كتابهـاي تـازه نوسـند       . كتابهـا را بچـاپ رسـانيد و بپراكنـد     . بهواداري از صوفيگري پرداخت  
 .دانشسرا گردانيد صوفيگري را يكي از زمينه هاي درسي در 

بكارهاي بـد خواهانـه   .              اين يكي از دليلهايي بود كه مرا در باره بد انديشيهاي وزارت فرهنگ بيگمان گردانيد           
در باره سعدي ميشد گمان برد كه چـون برخـي سـخنان     . بهر كدام معنايي ميشد داد و شوندي مي شد پنداشت           , ديگر  

. حافظ چون نامش را شنيده اند از زبان بد آموزيهايش نا آگاه مانده اند . آنها را خورده اند نيك نما نيز مي دارد فريب       
در زمينه كيش مـي شـد گمـان بـرد كـه پـرواي ماليـان و             . در باره خيام ميشد گفت فريب هياهوي اروپا را خورده اند            

وفيگري و ناسـارگاري آن بازنـدگاني   آيابـد صـ  . لـيكن در بـاره صـوفيگري چـه ميشـد پنداشـت ؟       . پيروانشان ميدارند  
 . آيا چنين گمان ميشد برد ؟ . چيزست كه نهان ماند و كسي با اندك فهم و خردي آنرا نداند ؟ 
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در آنروگار خاموشي جهان بازندگا ني نساخت و مايه بـدبختي و  ,         صوفيگري در هزار سال پيش كه رواج گرفت      
هان در تكان بسيار سختيست و توده ها با يكديگر به نبردهاي نـابود كننـده بـر                  چه رسد بامروز كه ج    . گرفتاري گرديد   

چه رسد باين روزگار كه در كشاكش زندگاني كشتار گاههايي همچون استالينگراد و بوداپست بر پا مي               . خاسته اند ؟    
 . كنند ؟ 

برند و دولتها نقشه هاي پنجسـاله و ده  در چنين روزگاري كه دانشمندان دانشهاي خود را در باره آبادي جهان بكار مي        
در كشور ويران  و بدبختي همچون ايران برواج صوفيكري كوشيدن و مردم دل مـرده را دل مـرده      , ساله پيش ميگيرند    

 .تر گردانيدن جز بد خواهي چه نامي تواند داشت ؟ 
ز آنان خلبانان و چتـر بـازان پديـد مـي             در چنين روزگاري كه ديگران بجوانان درس غيرت و جانبازي ميدهند و ا      

در اين كشور بجوانان در س صوفيگري دادن و سهشهاهي آنانرا زهر آلود گردانيدن جز كوشش بنابودي توده       , آورند  
 .چه معني تواند داد ؟ 

) وز بسر بردن بگوشه اي خزيده ر, دامن از آن درچيدن   , آنرا ويرانه گزاشتن    , جهانرا خوار داشتن    (           صوفيگري  
آيـا  . آيا پستي و زيانمندي اين انديشه ها چيزيست كه آقاي علي اصغر خكمت و دكتـر قاسـم غنـي نفهمنـد ؟                      . است  

 .گمان اين اندازه نافهمي بآنان توان برد ؟ 
ي صوفيان         بيجا نمي گويم كه اين پشتيباني وزارت فرهنگ از صوفيگري و تالشهاي پافشارانه آن بپراكندن كتابها               

پرده از روي كار آن وزارت بر داشت منكه مي دانستم آن دستگاه چيست و براي چيست اين پشنيباني از صوفيگري را             
 . نر بيگمان گردانيد 

بوده و در سعرعاي خود نكوهشـها       ) خراباتي  (          وزارت فرهنگ يك كار شگفت هم كرده و آن اينكه حافظ كه             
( و آقـاي دكتـر غنـي بدسـتاويز     , شـناخته  ) صوفي ( م نيز دريغ نگفته وزارت فرهنگ او را صوفيان كرده و گاهي دشنا  

كتـابي  ) تاريخ تصـوف در اسـالم   ( بسخنان درازي از صوفيگري پرداخته و بنام ) بحث در آثار و افكار و احوال حافظ       
, د آنـرا بدسـت آورنـد و بخواننـد     كه با پول وزارت فرهنگ بچاپ رسيده و براي آنكه همه توانن     , بزرگ پديد آورده    

 .ببهاي كمي فروخته ميشود 
يكـي آنكـه خرابـاتيگري را كـه      : دو شوند توان انديشيد     , باين صوفي شناختن حافظ     ,          باين كار وزارت فرهنگ     

يـز سـود   و چون حافظ با همه دشمنيش با صوفيان در قافيه بافيهـايش گـاهي ن  , خود گمراهي جداگانه مي بوده نشناخته      
 ,جويي از انديشه ها صوفيانه مي كند و آنهارا در شعرهايش مي كنجاند 

شـعرهاي خـافظ ـ بسـيار رسواسـت ، چـه       : ديگري آنكه خراباتيگري ـ يا بهتر گـويم   .  از اينرو اورا صوفي پنداشته اند 
ه گذشـته و آينـده نكـردن و بـا     جهانرا هيچ و پوچ دانستن و خود را در كارها بي اختيار شناختن و انديشـ     ( خراباتيگري  

از اينرو پرده پوشي بروي بد آموزيهاي پست خافظ گـرده و آنهمـه   .  است كه بسيار زشتست ) مستي خوشي بسر بردن  
سودكار خود را در اين ديـده  . نشان داه اند  ) صوفي  (شعرهايي را كه در باره باده نوشي و مستيست ناديده انگاشته اورا             

 . اند 
چناكـه گفـتم آقـاي دكتـر غنـي كتـابي بـزرگ در زمينـه صـوفيگري نوشـته كـه عنـوان بيرونـي آن                   , هر حـال              ب

ولي خواست دروني ستاييدن صوفيگري و استوار گردانيـدن بنيـادش و افـزودن بـرواج     , جستجوهاي  تاريخي و دانشي  
ازگاري صـوفيگري بازنـدگي  واز    در سراسر كتاب كه بيش از هفتصد ساتست در هيچ جا سخن از نا سـ     . آن مي باشد    

( بلكه آقاي دكتر كار  رابجايي رسا نيده كه خواسته داستانها يي را كه در كتابها ي صوفيان بعنـوان       .زيانهاي بسيارنرفته   
هست وبيگمان دروغست راست نشاندهد و آنها را بادانشها سازگار وانمايد كه مي بايد گفت آقاي دكتر نـه                ) كرامات  

اين گناه دكتر چندان بزرگست كه من نميتوانم از آن در گـذرم ،  . كرده ) خيانت ( و كشور خود بدانشها نيز  تنها بتوده   
( از , ناچار ميباشم آنرا دنبال كنم و دانشمندان جهانرا بـداوري خـوانم ، نخسـت نوشـته هـاي خـود دكتـر را مـي آورم             

 :صوفيان سخن مي راند و پس از دو سا ت مي نويسد ) كرامات 
اگر بخواهيم انواع و اقسام كرامات و خوارق عادات منسوب باوليارا در اينجا ذكر كنيم شايد چند مجلـد هـم                                ( 

زيرا در هر نوعي از انواع كرامات هزاران قصه هست از قبيل راه رفتن بر روي دريا و طيران در آسمان و               . كفايت نكند   
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ر يك آن و معالجه بيماران بانگاه يا بانفس و زنـده كـردن امـوات  ودسـت     باراندن باران و حضور در جاهاي مختلف د     
آموز كردن و مطيع ساختن حيوانات درنده از قبيل شير و پلنگ و علم به حوادث آينده و اخبار بآن و نا توان ساختن يا                     

جـار كريمـه مبـدل    كشتن اشخاص با يك كلمه و يا يك حركت و مكالمه با خيوانات يا نباتات و خـاك را بظـال و اح              
ساختن و خوراك و آب حاضر ساختن بدون اسباب ظاهر و اطالع و اشراف بر خواطر و نيـات اشـخاص و تصـرف در      
فكر و اراده ديگران و غيرعه كه براي صوفي كه قائـل بقـوانين طبيعـي نيسـت تمـام ايـن خـوارق عـادات و بـر همـزدن            

 .نواميس طبيعي شدني و قابل قبول است 
كه بحكم عقل و علم و منطق و قوانين عالم شـهود   ) ١(بته از نظر تحليل علمي بايستي بين چيزهاي غير ممكن                 ال

بصراخت ممتنع است و چيزهاي ممكن كه يك قسم توضـيح و توجيـه علمـي و طبيعـي داردبايـد فـرق گذاشـت مـثال                 
فته النفس و فن تحليل و تجزيه قواي روحي قسمتي از كرامات منسوب باوليا مطابق با اصول و قواعدي است كه در معر        

محرز و مقرر است از قبيل معالجه از راه عقيده و ايمان و توجه و تلقين فكر و تصرف در اراده و اشراف برخواطر و نيز                   
القاء وتلقين تخت تاثير خواب مغناطيسي و امثال آن كه هر كس به دقت در كتب عرفا و دستورهاي آنها بمبتديان اهل                 

ك بنگرد  بر ميخورد كه چگونه مطابق اصول و موازين علم النفس مريد را مستعد اخـذ تلقـين ميسـازند مـثال غالبـاٌ       سلو
دستور اينست كه  مريد بايد با مراقبت تام  و توجه كامل  حواس بيك مركز بكوشد كه ذكري را كـه از طـرف مرشـد        

ته باشد بطوري كه همه قواي فكري او در آن ذكر يا در باو داده شده يا شخص مرشد را كامالٌ در ذهن خود حاضر داش
شخص مرشد مثل ملك حافظ هميشه با او باشد و در هر حال و در همه جا از او منفك نباشد باالخره اين توجه شـديد                

)  مرشـد  فنـاي در ( باندازه اي دوام بيايد كه مريد و مرشد  را در همه خلق و در همه اشياء حاضر و ناظر ببينمد تا بمقام                   
برسد و چون اين تمرين حاصل شد و روح مريد با مرشد اتصال يافت همين تمرين را با مراقبت تام و تحت راهنمايي و           

) فنـاي در قطـب   ( ارشاد مرشد نسبت بقطب  يعني پيشواييكه مرشد دستگير از مشايخ طريقه اوست بجا بياورد تا بمقام           
برسد و بطوري خـود را  ) فناء في اهللا    ( براي او حا صل شود و باالخره  بمقام          ) فناي در پيغمبر    (  برسد بعد بهمين طريق     

در خدا مستغرق سازد كه خود از ميان بر خيزد و در همه اشياء جز خدا چيـزي نبينـد و بتحقيـق بدانـد كـه بـا غيـرت و                            
 . است حدانيت وجود اغيار محال باشد و هر غيري كه در توهم آيد خيال بود چنانكه محققي گفته

                   هر ديده كه بر فطرت اول باشد                   يا آنكه بنور حق مكحل باشد
  )٢(   حول باشد !                 بيرون ز تو هر چه بيند اندر عالم                 نقش دوم ديده  

يي كـه بمشـايخ بـزرگ نسـبت داده شـده از بعضـي                   براي نمونه چند فقره خوارق عادات و كرامات  وامور غريبه            
 كتب تراجم احوال عرفا  التقاط نموده و در اينجا ثبت ميكنيم ،،،،

          حكايت بخط امام احمد مالكان ديدم كه نوشته بـود كـه زنـي را در مجلـس شـيخ در ميهنـه حـالتي پديـد آمـد                              
بمانـد  بـاز د سـت فـرو كـرد نـد و او را بـر بـام كشـيدند          خويشتن را از بام بينداخت  شيخ اشـارت كـرد در هـوا معلـق       

 .بنگريستند دامن او در ميخي ضعيف آويخته بود 
        نقل است كه مالك دينار وقتي كه در سايه درختي خفته بود ماري آمده بود و يك شاخ نرگس در دهان گرفته و 

 .او را باد ميكرد 
 در ميان باديه خر بمرد  مردمان گفتند اين بار تـو مـا بـرداريم  گفـت شـما                  وقتي رابعه عدويه بعزم حج در باديه ميرفت       

برويد كه من بر توكل شما نيامده ام مردمان برفتند رابعه تنها بماند سر بـر كـرد گفـت آلهـي پادشـاهان چنـين كننـد بـا                 
 عورتي غريب عاجز مرا بخانه خود خواندي بس در ميان راه خرمرا مرگ 

 
 
در ذكر بايزيد بسطامي )  چاپ ليدن ١٥٣صفه ( ل حكايت ذيل كه شيخ عطار در جلد اول تذكره االوليا  مثالٌ از قبي   ) ١(

نقل است كه روزي يكي در آمد و از حيا مسئله اي پرسيد شيح جواب داد آنكس آب شد مردي در آمد      : ( مي گويد   
 حيـا كـرد و مـن جـواب دادم  طـا قـت       آبي زرد ديد ايستاده گفت يا شيخ اين چيست گفت يكي از در آمد سـؤالي از           

 .نداشت  چنين آب شد از شرم 
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رساله الوجود ميرسيد شريف جرجا ني چاپ حضرت آقاي حاج سيد نصراهللا تقوي آلهي پادشا هان چنين كننـد        )  ٢ ( 
نـوز ايـن   با عورتي غريب عاجز مرا بخانه خود خواندي  پس در ميان راه خرمرامرگ دادي  و مرا بيابا تنهـا بگذاشـتي ه          

 .مناجات تمام نكرده بود كه خر بجنبيد و بر خاست رابعه بار بر وي نهاد و برفت 
          نقل است كه وقتي ديگر رابعه بمكه ميرفت در ميان راه  كعبه را ديد كه با ستقبال او آمد  رابعـه گفـت مـرا رب              

 . البيت مي بايد بيت  چكنم 
كسي گفت بيچـاره آن اشـتر كـه         , اشتري داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بود                     نقل است كه بايزيد در راه       

بايزيد چون اين سخن بكرات از او بشنود گفت اي جوانمرد بـر دارنـده بـار    , بار بسيار است برو و اين ظلمي تمام است    
د او را از گراني هيچ خبر نبود اشتر نيست فرو نگريست تا بار بر پشت اشتر هست بار بيك بدست از پشت اشتر  بر تردي                  

گفت سبحان اهللا چه عجب  كاري است  بايزيد گفت اگر حقيقت حال خـود از شـما پنهـان دارم زبـان مالمـت درلـز           , 
 …كنيد و اگر مكشوف گردانم حوصله شما طاقت ندارد با شما چه بايد كرد 

 و خرقه ژنده خود پاره مي دوخت سوزنش  در دريـا            نقل است از ابراهيم ادهم كه روزي بر لب دجله نشسته بود          
افتاد كسي از او پرسيد  كه ملكي چنان از دست بدادي چه يافتي اشارت كرد بدريا كه سوزنم باز دهيد هـزار مـاهي از                      
دريا بر آمد كه هر يك سوزني زرين بدهان گرفته ابراهيم گفت سوزن خويش خواهم ماهيكي ضعيف بر آمـد سـوزن             

 .گرفته گفت كمترين چيزي كه يافتم بماندن ملك بلخ اين است ديگر ها را نداني او بدهان  
خواهشـمندم  ) چنانكه نشا نه گزارده شده برخـي از داسـتانها آورده نشـده    (           تا اينجا ست  نوشته هاي آقاي دكتر    

 :خوانندگان  آنرا با ر ديگر خوانند و نيك انديشند كه آقاي دكتر 
در كتابهاشان نوشته اند براست ميدارد ، و سـخن گفـتن بـا              ) كرمات پيران خود    ( داستانهايي كه صوفيان بنام     )  ١         

( جانوران و آگاهي دادن از آينده و زر ساختن خاك و گوهر گردانيدن سنگ و زنده گردانيدن مرده  وماننـد اينهـا را              
، شـدني ، ندانسـته   )  تنها آب شدن كسي را از شرم ( ش دهد ، ميشمارد و مي كوشد كه آنها را با دانشها ساز     )  شد ني   

 .كه اين خود جاي گفتگويست ) بر كنار مي گرداند 
قواعديست كه در   (  خودش   يا بگفته ) چيرگي رواني   ( راه دانشي كه آقاي دكتر براي اين كارها نشان ميدهد            ) ٢        

در حاليكه در آن كارهاييكه يكايك ميشـمارم و  ) معرفت النفس و فن تحليل و تجزيه قواي روحي محرز و مقرر است     
 ، آن عنوان ) كه ماهم آورديم ( داستانهايي كه راست دانسته ياد مي كند 

كعبـه بـه پيشـواز كسـي      . را زنـده گردانيـدن      هيچ نيست ،  كسي را در هوا معلق داشتن ، خري مرده              ) چيرگي رواني   ( 
ايـن  . دارد  ؟ ) يا قواهد معرفت الـنفس  ( آمدن ، بار اشتري  بر هوا ايستادن و مانند اينها چه همبستگي با چيرگي رواني          

 .اين گندم نمودن و جو فروختن  مي باشد . اين خود نيرنگي از دكتر ميباشد  . نيز جاي گفتگوست 
شدنيسـت  ؟  ) كارهاي بيرون از آيين سپهر  ( سخن ما بر سر آنست كه آيا از ديده دانشها چنان كارهايي                        اكنون  

آيـا  . دن آنداستانها باور كند ؟ آيا دكتر غني ايـن نوشـته هـا را از روي بـاور نوشـته ؟      .آيا يك دانشمند تواند براست بو    
بجهان دانش ) خيانت ( ك پزشك دانشمند گذشته از همه چيز       آيا چنين نوشته هايي از ي     . جنين گماني باو توان برد  ؟        

 در اين زمينه است كه ما دانشمندان جهانرا . نيست ؟ 
بداوري ميخوانيم در اين زمينه است كه دوست ميداريم هر دانشـمندي ، چـه از ايرانيـان و چـه از ديگـران ، چـون ايـن            

بنويسد و بروزنامه اي دهد  واين كا ررا بپاس دانشها و آميغها كند سخنان ما را ميخواند فهميده خود را در دو زمينه زير        
: 

آيا بافسانه هـايي كـه از درويشـان نوشـته انـد ، از سـخنگويي بـا جـانوران ، پيشـگويي از آينـده ، درو  گـوهر                        ) ١       
ديده دانشها چنـان كارهـايي   آيا از   . گردانيدن خاك و سنگ ، زنده گردانيدن مرده ، و مانند اينها ، باور توان داشت ؟                  

 . شدني توان شناخت ؟ ) آنهم با دست درويشان بيدانش ( را 
يك دكتر در پزشگي  واستاد روانشناسي كه چنان افسانه هايي را براست مي دارد  وآنهـا را بـا دانشـها سـازش             ) ٢       

 . د ؟ ميدهد  ، بچنان دكتري با چه ديده اي توان نگريست و چه نامي باو توان دا
 :         من پيامي نيز بخود دكتر مي فرستم 
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        آقاي دكتر غني  ما شما را بد خواه توده خود شناخته ايم ، ما بـراز كارهـاي شـما و همدسـتانتان پـي بـرده  نيـك                            
 دانسته ايم كه شما اين كتابها را در بـاره حـافظ و صـوفيگري بخـواهش ديگـران و بـراي افـزودن بـرواج صـوفيگري و              

 :اينك دليلهاي ما . جبريگري  و ديگر بد آموزيها كه جز مايه بد بختي توده نيست نوشته ايد 
باور نكردنيست كه شـما زيانهـاي   .         باور نكرد نيست كه شما بدي صوفيگري و نا سازگاري آنرا با زندگاني ندانيد     

باور نكردنيسـت كـه شـما بافسـانه     . در نيابيد  ) راكنديم  بويژه پس از آنكه ما بارها نوشتيم و پ        ( بسيار شعر هاي حافظ را      
شما كه مـرد دانشـمنديد چشـده كـه در رشـته دانشـهاي خـود        . نام گزارده اند باور داريد   ) كرامات  ( هاي صوفيان كه    

 چشده كه براي افسانه   . نكوشيد وبا ميرزامخمدخان قزويني ريش بريش داده بچاپ كتاب حافظ و مانند آن پر دازيد ؟                 
اينها دليلهاييست كه بد خواهي شما . سازيد و از نيرنگ و فريبكاري نيز باز نايستيد ؟        ) راه دانشي   ( هاي خنك صوفيان    

 .را با توده و كشور بي پرده مي گرداند  وجايي براي خوشگماني باز نمي گزارد  
 .م با يرادهاي ما پاسخ دهيد دوست ميداري. كنيد  ) دفاع (     با اين حال ما دوست ميداريم شما از خود  

اياراستست كـه بايزيـد باريكـه    .      آقاي  دكتر آيا راستست كه رابعه چون در راه خرش مرده بود آنرا زنده گردانيد ؟       
آيا راستست كه خانه كعبه بـه پيشـواز رابعـه          . براشتر مي نهاد آن بار در هوا مي ايستاد و سنگيني براشتر نمي انداخت ؟                

؟ آيا راستست كه ابراهيم چون سوزنش را كه بدريا افتاده بود باز خواست هزار ماهي هر يكي سـوزن زرينـي   آمده بود   
يا بگفتـه خودتـان   ( آيا در روانشناسي . آيا  چنين كارهايي توانستي بود و تواند بود ؟  . در دهان از آب بيرون آمد ند ؟         

گردانـد ؟   ) خـارق الطبيعـه     ( اين كارهاي بيرون از آيين سـپهر          هست كه كساني را توانا ب     ) قواعدي  ) ( معرفت النفس     
 .اگر هست باز گوييد و بما بفهمانيد 

( شـما كـه   :         آقاي دكتر من نمي خواهم گفتگو رويه ريشخند و شـوخي گيـرد و ايـن ناچاريسـت كـه مـي پرسـم          
ايا در داستان خـر   آنان نشانداده ايد )  كرامتها ي(پيران صوفي را بر پيروان برخ ما كشيده و هما نرا راز             ) چيرگي رواني   

را يافتـه بـوده ؟   ) فنـاي در مرشـد   ( زنده گردانيدن  رابعه نيز آن بوده ؟ آيا رابعه خرش هم صوفي مي بوده ؟ آيا پايگاه  
 .            من نميدانم شما چه خواسته ايد ؟ نميدانم چرا بدينسان  سر كالفه را گم كرده ايد 

بر هم (     شما يا يك باره بگوييد پيران صوفي ، چنا نكه دعوي خودشان هست برجهان و سپهر چيره ، و به                                
توانا مي بوده اند ، و دگير نامي از دانشها نبرده كاري با آنها نداريد و يـا از مـرز دانشـها پـا بيـرون      ) زدن نواميس طبيعي  

بكشور و توده خود خيا نـت مـي كنيـد بـاري بجهـان دانـش       . رويه دانش ندهيد نگزاريد و باين گزافه هاي بسيار پست       
 .خيانت نكنيد بهر حال ما از شما پاسخ ميخواهيم 

سخن رانده  نشـانداده ايـم كـه چـه از ديـده تـاريخ        ) پيرامون صوفيگري ( صوفيان در كتاب  ) كرامتهاي  (            ما از   
و همه آنها گزافه هاي بيشرمانه اي بيش نيست  ، نشـانداده ايـم كـه چـون مغـوالن              وچه از ديده دين  ،  همه آنها دروغ           

بايران آمد ند و آنهمه كشتار و تاراج در اين كشور كردند كه مي بايد گفت سخترين روزايرانيان مي بود ، صوفيان كه              
ري از خود نمايـد و بـا ايـن الفهـا     در همه شهر ها مي بودند و با فراواني ميان مردم مي زيستند يكي نتوانست كمترين هن   

هـر يكـي از پيرانشـان يـا همچـون ابـوبكر       . كه از چيرگي خود به سپر مي زنند بكوچكترين كاري نتوانستند بر خاست   
رازي  بيغيرتانه زنان و فرزندان را بدم شمشير سپرده خود بگريختند و يا همچون شيخ عطار با پستي و خواري كشته شد        

 . ند 
ينها  را در آن كتاب نشانداده ايم و لينست دو باره بآنها نپرداخته در اينجا خواستيم از ديـده دانـش بـآن داسـتانها                    ا

پاسخي هم كه ميخواهيم از آنراه بايد . چون آقاي دكتر غني از آنراه پيش آمده ما نيز تنها از آنرا پيش آمديم              . نگريم    
 . بود 

در اينچنـد  .   وزارت فرهنگ  كه اين كتاب را بچاپ رسانيده پاسخده نوشته هاي آنست            .         از دكتر غني ميگذرم       
( همه چيز بكنـار همـين داسـتان        . سال وزارت فرهنگ پياپي كتابهاي صوفيگري بچاپ رسانيده و بميان مردم پراكنده             

م آنـرا پـي كنـيم و بـا وزارت     همبسـتگي مـي دارد مـا ناچـاري    ) و همچنـان بـدين   ( صوفيا ن  چون بدانشها    ) كرامتهاي  
 :فرهنگ به گفتگو پردازيم 
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مي كرده اند پس ) خاق الطبيعه ( اگر اين راستست كه پيران صوفي بآيين سپهر چيره در آمده و كارهاي بيرون از آيين 
چـرا در   . پس چرا جهانيان از آن نا آگاه مانند ؟. صوفيگري چيز بسيار ارجداريست و جايگاه آن واالتر از دانشها ست        
 سراسر جهان بجاي دانشگا هها خا نقاههاي صوفيگري بر پا نگردد ؟ 

           فسوسا دانشمندان پس از سيصد سال رنج و كوشش تازه بآن نتيجه رسيده اند كه مـرده اي را همـا نسـاعت كـه                 
 دور مي شنويم و هنوز روشن اينهم چيزيست كه ما از.مرده خون تازهاي در تنش جا دهند و آنرا بزندگي باز گردانند               

ولي  صوفيان مي توانسته اند مرده اي چه كهن و چه تازه  تنها با يك خواستن بزندگي باز گردانند            . و بيگمان نگرديده    
چـرا  . از چنين هنـري چـرا جهانيـان نـا آگـاه ماننـد ؟                . مي توانسته اند كاري باين بزرگي را با آن آساني بانجام رسانند             

چنـين راز  . مـا نمـي دانـيم وزارت فرهنـگ ايـران چـرا سسـتي مـي كنـد ؟                     . . ود جويي از آن نپردازند ؟       دانشمندان بس 
يا آنچه دكتـر  : از دو حال خارج نيست : ارجداري را بدانشمندان آگاهي نميدهد           ما بوزارت فرهنگ مي گوييم              

اگـر  . ه راستسـت و يـا همـه دروغ مـي باشـد              غني در باره صوقيگري و چيرگي آنان بسـپهر و بهمـزدن آيـين آن نوشـت                
چرا جهانيـان را  . راستست چرا همان زمينه را دنبال نمي كند و بسود جوييهايي از آن براي كشور و توده بر نمي خيزد ؟           

چـرا او را بنوشـتن چنـان دروغهـايي     . اگر دروغست پس چرا كتاب او را بچاپ رسانيده ؟           . از آن آگاه نمي گرداند ؟       
 آيا اين كار آنوزارت گذشته از همه چيز ، زبان ريشخند دانشمندان را باز                                                                         . است واداشته 

آن : مـا ميخـواهيم  بـدانيم    . ما پا فشاري نموده از وزارت فرهنگ نيز مي خـواهيم بمـا پاسـخ دهـد     . نخواهد گردانيد ؟    
 رت فرهنگست يا وزارت نيرنگ ؟ وزا

         ما  از وزارت فرهنگ چيزهاي بسيار توانستيمي پرسيد ، اين وزارت همانست كـه بـراي دانشـكده هـا البراتـوار و       
. ديگر افزار ها نمي خرد  و پياپي پولها مي ريزد و كتابهاي حافظ و سعدي و مثنوي  ومانند آنهـا را بچـاب مـي رسـاند                   

 بيمارستا ني كه بدستش سپارده  شده بودجه آنها را نمي رساند و بيماران بينوا را كه پناه بسـايه دولـت      همانست كه چند  
همـا نسـت   . باين بد خواه و آن بد خواه  مي پردازد ) حق التاليف ( آورده اند  بيدارو و خوراك مي گزارد و پولها بنام            

ولـي بـراي   . يشنهاد شود نبودن بودجه را بهانه خواهد آورد   كه اگر كتابهاي سودمندي  براي خريدن و يا چاپ كردن پ           
ولـي از همـه   . از اين زمينه ها پرسش يا ايراد بسيار مي داريـم      . چاپ كتابهاي سراپا زيان هر ساله  پولها بيرون مي ريزد            

 .وسيم آنها چشم پوشيده در اينجا تنها بيك پرسش دانشي بر خاسته ايم و پاسخرا نيز در همان زمينه مي بي
         كساني كه درايران برواج صوفيگري مي افزايند بها نه اي هم  ساخته اند ـ بها نه اي كه سراپا فريب ولي گيراست  

 اين ماديگري  كه اروپا را فرا گرفته چاره آن جز با رواج صوفيگري : ( ، مي گويند 
 . يگري اروپا باشد صوفيگري را در ايران رواج ميد هند كه چاره ماد) . نخواهد بود 

             فروغي كه سر دسته اين بد خواهان و فريبكاران او ميبود روزي در زمان نخست وزيريش از نوشته هاي من در       
 .باره شاعران و صوفيان گله مي كرد و همان جمله ها را بزبان مي آورد 

آيا چنين اميدي بآنان توان بسـت  . وفي خواهند شد ؟    زيرا مگر اروپاييان ص   .           پاسخ دادم كه سخن بسيار پرتيست       
آنگاه ماديگري را با صوفيگري چاره كردن آيا ماننده آن نيست كه كسيكه از افزوني خون بيمار يا ديوانـه گرديـده    . ؟  

د از يا مانند آن نيست كـه كسـي كـه ميخواهـ       . شما چندان خون ازوبگيريد كه بيكباره ناتوان گردد و افتد وبر نخيزد ؟              
 .آنسوي بام فروافتد شمادستش را گرفته بايسو آوريد و بگوييد از اينور فرو افت ؟ 

امـروز درنتيجـه    . اگر مـاديگري بـراي جهـان گرفتاريسـت  صـوفيگري گرفتـاري  ديگـري خواهـد بـود                      :          گفتم  
 شـما صـوفي خواهنـد شـد  همـه         ماديگري مردم بي اندازه مي كوشند و آزمندان پولها مي اندوزند ، و فردا كه بگمـان                

 .بيكار و بيدرد زيسته از كوشش خواهند گريخت و جهان ويران خواهد ماند 
           لين نتيجه صوفيگري و مانندهاي اوست  كه ايرانيان سر زميني را كه مـي دارنـد و دسـت كـم بايـد خـوراك و                         

ي تواند داد  ودر چنين سرزميني در بيشتر سالها پوشاك و نوشاك سيصد مليون مردم را بد هد روزي بيست مليون را نم 
 . كميابيست ، اگر اروپاييان صوفي شوند اروپا نيز چنين خواهد بود 

          اينها را كه گفتم  باآنكـه پاسـخي نتوانسـت هيچـي درونهناييـد و ايـن دليـل ديگـر مـي باشـد كـه كارهـاي او و                 
 . مي  همدستانش از راه بد خواهيست ، نه از روي نا فه
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ولـي متفكـرين بـر ايـن عقيـده انـد  كـه چـاره         . شما بتصوف تـوهين مـي كنيـد     (          روزي ديگري چنين مي گفت      
اين سخن شما بياد مـن مـي انـدازد آنـرا كـه لعلـي شـاعر              : گفتم  ) . ماديگري  اگر باشد و نباشد با تصوف  خواهد بود            

از . راي بسياري از بيماريها و دردها درمانها و چاره هـا يـاد داده          شعرهايي  از روي شوخي در  زمينه پزشگي سروده و ب           
 :جمله در باره كژدم گزيدگي چنين ميگويد 

 
                       خواهي ار د فع سم عقرب را            بشنو اين نسخه مجرب را

  بيهوش                        پنچ مثقال مرگ موش بنوش          تا بحدي  ترا  كند 
                         كه رود  سم عقرب از يادت            برساند    تو را باجدادت 

نـه  . اينهـا از روي فريبكاريسـت      : دوباره مي گويم    .     چون يكمرد كودن مي بود بهمان پاسخ شوخي آميز بس كردم            
ش تواند رفت ، پس از همه  اينها مـا در ايـران ، بايـد     چاره درد اروپا  با صوفيگري تواند بود و نه صوفيگري در اروپا پي       

آيا چاره اين . اگر چاره ماديگري صوفيگريست باشد  . بيش از همه در انديشه دردهاي خود باشيم  بچاره آنها بكوشيم             
 .ما بايد پيش از همه و بيش از همه در اين باره بكوشيم .در ماندگي و بيچارگي شرقيان چيست  ؟ 

.  هيچ گفتگو نيست كه مايه بدبختي ايرانيان همان بد آموزيهاي صوفيان و خراباتيان و ماننـد هـاي آنهاسـت                        جاي
وزارت فرهنگ ، اگر براي ويراني اين كشور نبودي بايستي بوارونه   . در ايران كوششها بايد در راه برانداختن اينها باشد          

بايسـتي بجـاي    . و ماننـد اينهـا را بزرگتـرين  بايـاي خـود شـمارد                آنچه امروز مي كند نبرد با صوفيگيري و خرباتيگري          
 .كتابهاي حافظ و سعدي و مثنوي و مانند اينها كتابهايي در باز نمودن زيانهاي آنها بچاپ رساند و بميان مردم پراكند 

گمراهياي كهن و           كوتاه سخن آنكه در ايران چنين سياست بد خواهانه اي هست و يرشته بزرگ آن هواداري از                  
كوشش بآلوده گردانيدن مغزهاي جوانان مي باشد ، و يكي از زهر آلود ترين گمراهيا كـه بـد خواهـان بـرواج آن مـي         

 .كوشند صوفيگريست كه وزارت فرهنگ آنرا براه ديگري انداخته و از چند راه برواج آن پرداخته 
ر بد خواهان و در راه برانـداختن آن گمراهيـا و نادانيهـا ميكنـيم ،                 اينست ما نيز در ميان تالشهاي خود كه در براب         

گفتارهاي بسياري هم در باره بيپايي صوفيگري و زيانمندي آن نوشته كتابي جداگانه هم بچاپ رسانيده ايم ، ولي مـن                      
سترده شد آگـاه گـردانم   بآنها بس نكرده ميخواهم جوانان دبيرستانها و دانشگده ها را از  دامهاييي كه زير پاهاي آنها گ       

 . و آنست كه با ينسخنان پرداختم 
آنگاه جوانان در دانشگده ها و دبيرستانها توانند خود نيز          .        اين آزمايش نيكيست كه وزارت فرهنگ شناخته گردد         

 ديگـر  هنگاميكه درس از صوفيگريست و يا در ميان درسهاي       . آزمايشهايي كنند و از چگونگي كار نيك آگاه گردند          
سخني از صوفيگري بميان آورده ميشود و شعر هاي صوفيان آموخته مي گردد ، از فرصت  سود جسته از دبير يا اسـتاد             

آيا صوفيگري با زندگاني سازگاراست ؟ آيا مي توان با دستورهايي كه صوفيان ميدهند زندگي بسـر                 : پرسشهايي كنند   
بهـر چـه وزارت فرهنـگ هـواداري از     . يگري سـود بـرده انـد يـا زيـان ؟      آيا در زمانهاي گذشته ايرانيان از صوف. برد  ؟  

از اين پرسشها بسيار توان . صوفيگري مي كند و برواج آن مي كوشد ،  بهر چه پياپي كتابهاي صوفيها را چاپ ميكن ؟       
 .كرد 

انند بـد آموزيهـاي آنـان را    جوانان تو. بد تر از آن شهر هاي حافظ و سعديست       .           تنها در زمينه صوفيگري نيست      
آن دبيري كه مي آيـد و از  . چه در باره جبريگري چه در ديگر زمينه ها برخ دبيران و استادان كشند و پرسشهايي كنند        

گلستان درس مي گويد و بآن بس نكرده بستايشهاي دور و دراز از سعدي مي پردازد جوانان توانند صـد پرسشـي از او            
 آنكتاب را بخ دبير كشيده بپرسند آيا كتابي  با آن زشتيها جاي آنست كه كتاب درسي باشـد ؟      توانند باب پنجم  . كنند  

 . 
بـويژه در  . هر جوان دانشجوييست كه درسهايي را كه ميخواند سود آنها را ازپيش بشناسـد              ) حق  طبيعي    (             اين  

 . جاييكه چنين بد گمانيهايي در ميانست 
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در باره دبير  يا استاد نيز از  . سشها كه بشود ديده خواهد شد كه بهيچ يكي پاسخ درستي در ميان نيست                             اين پر 
يا او كسيست با خرد و پاكدرون كـه بـا سهشـهاي جوانـان همراهـي خواهـدكرد و او نيـز بيـدار                    : دو حال بيرون نيست     

 . يده حالش روشن خواهد شد خواهد گرديد ، و يا كسيست آلوده مغز و دليل نافهم كه شناخته گرد
آن راه خيـا نتـي كـه فروغيهـا و حكمتهـا و             : يا بهتـر گـويم      (         آن بدي را كه وزارت فرهنگ باين كشور مي كند           

من بدي در باره يـك تـوده بزرگتـر     . چيزي نيست كه در خور چشم پوشي يا خاموشي باشد       ) ديگران  پيش گرفته اند      
 از اين نمي شناسم ، 

امروز راه همانست كه مـا اينهـا را   .    اينست جاي هيچ گفتگو نيست  كه بايد دربرابر  آن ايستادگي نشان داده شود              
بنويسيم  و جوانان را بيدار گردانيم و خواهد رسد آنروز كه بيك كار بزرگ بزرگتـر ي بـر خاسـته ايـن فرهنـگ را از                   

 . آن ـ بنياد گزاريم ميان بر داريم و فرهنگي ديگر ـ فرهنگي بمعني راست
وزارت فرهنگ قانوني گذرانيده و روزنامه ها بشـور افتـاده           . است  ) تعليمات اجباري   (          امروز در ايران گفتگو ي      

 در بودجه پولهايي  براي بكاربستن آن قانون گنجا نيده مي شود . اند و گفتار ها مي نويسند 
بايد در سراسر كشور چه در شهر ها و چـه در ديـه هـا ـ دبسـتانها      .  ما نيز شادمانيم .         بسيار نيك ، مانيز همداستانيم 

اينهـا  . بايد همه بچگان چه دختر چه پسر درس خوانند ، بايد همه مردم چه زن وچه مرد از فرهنـگ بهـره يابنـد                        . باشد  
 . همه راستست 

.  بچه ها ي ساده روستايي چه ارمغان خواهد فرسـتاد ؟ وزارت فرهنگ براي  .          ولي آيا آموزاكها چه حواهد بود ؟        
پا گيرد ، واي بحال ايـن     )  تعليمات اجباري   ( اگر آموزاكهاي وزارت فرهنگ اينهاست كه هست واي بحال ايران اگر            

 توده بدبخت اگر آن قانون بكار بسته شود ، 
ظ و خيام  را ارمغان خواهد فرستاد ، مغز هـاي                       وزارت فرهنگ براي بچگان روستايي نيز شعر هاي سعدي و حاف          

 : آنها را نيز آلوده خواهد گردانيد ؟ نيروهاي خدا دادي آنها را نيز سست و بيكاره خواهد گردانيد 
                     زين پيش  نشان بود نيها بود است           پيوسته قلم زنيك و بد نا سود است 

  ترا  هر آنچه  بايست    بداد             غم خوردن و كوشيدن ما بيهود است                    تقدير
 
 

                    بخت و دولت   بكارداني   نيست              جز بتا ييد    آسما ني  نيست   
 است                  بگير طره مه طلعتي و غصه نخور             كه سعد و نحس ز تاثير زهر و زحل 

     
 

                   صبر و ظفر هر دو دوستان قد يمند          كز اثر صبر نوبت ظفر آيد 
                         

 
 

                دنيا پليست رهگذر مرد آخرت              اهل تميز  خانه نسازند بر پلي 
 
 

 نه  هر الف    جوالدوزي                سعدي خط سبز دوست دارد              
 
 

             اگر ز كوه فرو غلطد آسيا سنگي          نه عارفست كه از  راه سنگ بر خيزد 



 ۱۱

  
اند  بروستا ها نيزرفته بجوانـان روسـتايي نيـز سـخنرانده      )  گمپاني خيانت (         استادان دانشگده ها كه خود مزدوران      

 .شعر پست پايين را 
    علم نبود غير علم عا شقي              ما بقي تلبيس  ابليس شقي            

    بر روي تخته سياه نوشته و در پيرامونش سخنها خواهند راند و براي دلسرد گردانيـدن جوانـان خـونگرم روسـتايي از            
 .خواهند بر انگيخت ) بداشتن ذوق و عشق و پرداختن به شعر ( دانشها نكوهش كرده آنان را 

       آقاي دكتر غني فرصت ديگري يافته ميدان برزكتري براي رواج دادن بصوقيگري باز خواهد كرد و بـراي آنكـه               
 صوفيان  ، بويژه ) كرامات ( مردان روستايي را از كار كشاورزي باز دارد افسانه هاي 

 . اد خواهد داد را بآنان ي) مكالمه با نباتات و حيوانات و خاك را بطال و كريمه ميدل ساختن ( 
 . وزارت فرهنگ گرفته خواهد شد ) قانون تعليمات اجباري (       اينهاست نتيجه هايي كه از 

 


