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 نام پاك آفريدگاره ب
 

 :         رسد   مي چاپه  و اينك دراين دفتر ب هايي رانده شده اينها گفتارهاييست كه در نشست

                                                                                                                                           
 كسروي 

          
 نشست يكم

 
 .ن رانده ايم  سخ  بد خواهند ما  با  كه هاي خود از دسته هايي ما تا كنون در نشست

گفتگـو  ه ي بـ كـ از شاعران ،از صوفيان ، از هواداران فلسـفه ، از شـيعيان ، از بهاييـان ، از شـيخيان ، از خراباتيـان ، از هـر ي                
 .دسته باز مانده كه بايد از آنها نيز سخن رانيم  ولي يك پرداخته ايم 

 مي يچ راهي نيستند ،  و تنها چيزي  كه در زندگيهيچ چيزي پابستگي  نمي دارند و در هه  اين دسته آن كسانيند كه ب
هاي خودشانست ، و آنان در حال آنكه بسيار گمراهند و مغزهاي تاريك و انديشه   و سهش ها  پيروي از هوسشناسند ، 

 . خود را برتر مي شمارند  ، هاي كوتاه مي دارند
كـار شـكني   ه ي پديـد آورده ، اينـان نيـز بـا مـا بـ       هاي ما سترسا گرديده و در ميان تـوده تكـان           از چندي پيش كه كوشش    

ه سخناني مي پردازند ، و اينست من مي خواهم از آنان نيز گفتگـو كنـيم و از همانجـا بـ                     ه  برخاسته اند و در اينجا و آنجا ب       
يكي از گفته هاي ايشان كه بارها مي شنويم آنست كه چـون بـا كسـي از مـا در نشسـتي فـراهم نشسـتند و             .سخن آغازيم 

 : يكي سر بر مي آورد و چنين مي گويد   ،هاي ما به ميان آمد ادي از كوششي
 امروز ،  وا گزاريد    ها  دانش   به  ولي درست كردنش را        بسيار خوبست    خراب مي كنيد    كه  تا آنجا   هاي شما  كوشش«

  .  »ديگر نمي شود نام دين برد 
از همين جمله ها پيداست كه آنان       . ينسان به ما ارمغان مي گردانند       و بد  اينها جمله هاييست كه از زبان همديگر گرفته اند        

مغزهايشان پر از جمله هاي پا در هواي شاعرانه مي باشد  درس خواندگان   همچون بيشتري از     و  ها بسيار دورند   آميغ از  
. 

 تو گويي راسـتي را  . چه مي كوشيممي گوييم و چه مي كنيم و به آنان كار ما را نفهميده اند و هيچ نمي دانند  كه ما چه         
تو گويي راستي را خانه هاي كهني در پيش          .سخن از بر انداختن و ويران گردانيدنست كه آنان چنان دستوري مي دهند              

 بكوبيد  :فرمايند رويست و ما كلنگ و بيل بدست گرفته مي خواهيم آنها را بكوبيم و ويران گردانيم كه آنان استادانه مي                 
در همينجاست كه مي گويم آنان از كار ما آگاه          . نيد ولي ساختنش را به ما واگذاريد كه از روي نقشه بسازيم             و ويران ك  

 .ها بسيار دورند  در همينجاست كه مي گويم از آميغ .نمي باشند 
هـا   ها و دانـاك    غ و جا دادن آمي     ها از مغزها    و ناداني   ها بيرون گردانيدن گمراهي   آنان نمي دانند كاري كه ما مي كنيم         

ها را در دل مـي گنجـانيم تـا           به اين معني كه آميغ    . بلكه خود يك كار است      ،  در آنهاست  و اين دو كار با هم توأمست           
 . ها را بيرون رانيم  بتوانيم به دستياري آنها گمراهي
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ها پاك گردانيم و آنگـاه   يآنان نمي دانند مغز آدمي كاسه مسي نيست كه ما بگيريم و با شستن وخاك ماليدن از گمراه       
 ها از مغزها هنگامي بيرون رود كه آميغ        ها و گمراهي   نمي دانند كه ناداني    .به ديگران دهيم كه چيزهايي در آن بگنجانند       

 . هاي ديگري جاي آنها را خواهد گرفت  گرنه بيرون نخواهد رفت و اگر هم رفت ناداني، وجاي آنها بيايد ه ها ب
  دارند وچنـين مـي داننـد كـه زمينيسـت           ه يك دسته مردم درباره گيتي پندار كهن پدران خود را مي           شما چنين انگاريد ك   

را از آن  خـواهيم آنـان    مـي  و چنـين انگاريـد كـه   ،  ديگـري    ييكـي بـاال  ,  روي آنه    ب هايي    و آسمان   هموار  و    پهن
آن  »   اينهـا راسـت نيسـت      « يـا    » نفهميـده انـد   «ن اينكه   آ يا با گفت    آيا از چه راه توانيم ؟       , گمراهي و ناداني بيرون آوريم      

گمان نخواهد رفـت  و هـوده اي از سـخن مـا جـز سسـتي باورهاشـان                      بي  . .پندار از مغز هاي آنان بيرون خواهد رفت ؟          
.  پندار غلط ديگري از پيش خود به جاي آن خواهـد گزاشـت                ، اگر هم يكي آن پندار را از دل بيرون كرد         . نخواهد بود   

 .                                                     ها نتواند بود  ها از مغزها جز با ياد دادن آميغ پس بيرون راندن ناداني
  ,ما كه با ده و چند كيش نبرد مي كنيم و مي خـواهيم آنهـا را يكايـك برانـدازيم                    , هاي خودمان    در همان زمينه كوشش   

 نتيجه آن باشد كـه باورهـا         ،  و به ريشخند و نكوهش پردازيم      »پاستي   ب  اين كيشها «: گوييم  اگرتنها به آن بس كنيم كه ب      
چنانكه روز نامه ها تا كنون اين كار را كرده اند و ايـن نتيجـه  اكنـون در ميـان        . ( سست گردد ولي به همان حال باز ماند         
  امي مي توانيم آن كيشها را بر اندازيم كـه چنانكـه از    و ما هنگ  , )  مي باشد     همان, است و خود يكي از گرفتاريهاي توده        

  آن زمينـه    در  و  روشن گردانيم    نيز   را  معني راست دين  ،  پايي هر يكي را باز مي نماييم          بي   و   مي كنيم    نكوهش  آنها
تنها از اين راهست كه      . ها جا دهيم و آنها رادور رانيم       هاي استوار نشان دهيم كه اينها را در دل         هاست با دليل   آنچه آميغ 

 . به نتيجه درستي توانيم رسيد 
ه رويـش را بـ   اين كـار نچيزيسـت كـه يكـي يـك      .گردانيدن و دوباره ساختن نيست در اينجا داستان ويران  : كوتاه سخن   

  :تر گوييم   روشن . يد كه هر دورويش را تواندآاين كار از كسي بر  .ديگري واگزارد
از كس ديگـري  . جاي آن تواند گزاشت ه ها را ب ها از كسي ساخته است كه آميغ   يهپا و گمرا   ي بر انداختن پندارهاي ب   

هاي شما تـا آنجـا كـه خـراب مـي كنيـد بسـيار                 كوشش«: پس چه سخن پوچيست كه كساني بگويند        . باشد   ساخته نمي 
ن مي رساندكه آنان تـا چـه        اين سخ  .راستي را چه سخن پوچيست       . »ها واگزاريد  دانشه   ولي ساختنش را ب    …خوبست  

 . تاچه اندازه بيگانه اند , اندازه از اين زمينه ها دورند
 :  ما مي پرسيم  ,اگر دانش تنها رياضيات و طبيعيات و تاريخ و جغرافي است . .  چه چيز را مي گويند ؟ »دانش«اينها 

! هاي زندگاني را به مردمان تواند آموخـت؟   يغكدام يكي آم ! .آيا كدام يكي از اينهاكاري راكه ما مي كنيم تواندكرد؟     
 . 

در آن حال سـخناني كـه مـا مـي گـوييم خـود       ، چيزيست كه راست باشد و از روي دليل بدست آيد    و اگر دانش هر آن    
آنسـت  , آنان معني دانش را نيز نمي دانند و چنين مي پندارنـد كـه دانـش     ! . اينها دانش نيست ؟     : كه گفت   . دانش است   

كه ما مي گوييم از اروپا آمده بودي آنگاه ديده شدي كه آنان چه تكاپويي مي كنند                  اگر اين سخناني  .  اروپا بيايد      از كه
 .رخ مردم مي كشند ه پذيرند و ب و با چه آب و تابي آنها را مي

و ايـن    ,  روان   يكي دستگاه جان و ديگري دستگاه      :آدمي در كالبد خود داراي دو دستگاهست        «: مثل  ما كه مي گوييم       
يـا   .» هاي ديگر در آدمي پديـد آورد       دارد و سهش   ديگر   هاي   خواهاك و   ها   دريافت دو از هم جداست كه هر يكي        

آيـا اينهـا دانـش      , »  آدمي داراي نيرويي بنام خرد است كـه داور نيـك و بـد و شناسـنده سـود و زيـا نسـت                          «: گوييم مي
هـاي   آيا جز آنست كه اينها واالتر از آموزاك       !. ر روانشناسي گفته شده مي دارد؟     آيا اينها چه جدايي با آنچه د      !. نيست؟

جـاي نبـرد بـا    ه نبرد نياز نيست و آدميان بايد بـ ه  را ب  آدمي«:  همچنين ما در گفتگو از زندگي مي گوييم         . روانشناسيست؟
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نها دانش باشـد    آشده كه   ه  چ!. دارد ؟  يآيا اين چه جدايي با گفته هاي دانشمندان اروپايي م          . »دست هم گيرند  , يكديگر
 !.     و اين نباشد ؟

آيا جز  آنست كه دانشمندان اروپا گوهر آدمي را نشناخته و جدايي بسيار آشكاري را كه ميانـه او بـا ديگـر جانورانسـت                          
 هـم   نبرد و كشاكش بـا       رو آدمي را به پاي جانوران برده و چنين دانسته اند كه اين همچون آنها ناچار از                 ندانسته و از اين   

 :هاي روشن نشان مي دهيم ومي گوييم  ولي ماجدايي راكه ميانه آدمي با جانورانست با دليل جنسان خود مي باشد
  . » آدمي نيست ، اگر جانوران ناچار به نبرد و كشاكشند«: مي گوييم   . »اين را به پاي آنان نتوان برد«

اينـان ديـن را بـه چـه معنـي مـي             .    اين هم ماننده ديگرگفتـه هاشـان          ». . .ين برد     امروز ديگر نمي شود نام د     «: مي گويند 
 ! .شناسند ؟ 

از دور مي شنوند ما در گفته هاي خود نام ديـن   . آنان از كار ما آگاه نيستند و نمي دانند ما چه مي گوييم           : چنانكه گفتم   
يـاد  مـي   ه ايي را كه كشيشان و ماليان  بنام  ديـن مـي دارنـد  بـ    پ هاي  سست و بي از  اين  واژه ، آ ن  دستگاه    .مي بريم   

 . براي دين معنايي جز آن نمي شناسند .  آورند 
 رهـا    ،   ها كـه گرفتـار نـد       ها و پراكندگي   خواهيم كه ايرانيان از اين ناداني      هايي كه مي كنيم آن مي       اين كوشش    در  ما

 پس ماندگي و زير دستي رها گردنـد   اين از   مي خواهيم شرقيان     . ند   را دنبال كن    راه همگي در زندگاني يك     و  گردند
هـا و نبردهـا كـه در      از آن سو مي خواهيم جهانيان ، چه شرقي و چه غربي از كشاكش .وبه يك  زندگاني آزادي رسند     

ت ، و ما اگر دين مـي      اينها هر سه كارهاي بسيار بسيار بزرگيس        .ميانست  دست بردارند و راهي از روي خرد پيش گيرند            
 ! .  نمي دانم چرا نتوان نام دين برد ؟  ! .ه ايرادي توان گرفت ؟ چمن نمي دانم به اينها .  اينها را مي خواهيم  ، گوييم

در . وگر نه اين ايراد بسيار پوچيسـت  .  بگيريد  ،    شما سخنان ما را بخوانيد و هر ايرادي مي داريد           :مي بايد به آنان گفت      
 .      شمرده نخواهد بود »وه« سخنان به آن ارجداري و استواري يك چنين جمله اي جز برابر

هـاي   همين بس كـه در برابـر دليـل        . همين بس كه گفته هاي ما را  نخوانده و ندانسته به دشمني برخاسته ايد                 شما را ايراد  
 . استوار به چنين سخن پوچي پرداخته ايد 

تنها خـواري    . شما پاكدالنه هر نامي مي گزاريد ، بگزاريد         ،  اگر نام دين خوار شده      .  نيستيم   پس از همه اينها ما دربند نام      
 .  نتواند بود  ها  آميغ نام ، دستاويز چشم پوشي از

اگـر آنـان در     . نمي دانم از اين سخن چـه معنـايي را مـي خواهنـد                 . »ما هم با شما شريكيم    «: ر آنكه مي گويند      ت شگفت
ده  مـا    ! . با ما همراهند ، تا كنون كـدام يـاوري را بـه مـا كـرده انـد ؟                     ) خرافات  : يا به گفته خودشان     (ارها  دشمني با پند  

و  ها در نبرد بوده ايـم       همه فشارها را كشيده ايم و هميشه با ماليان و پيروان كيش             ،   ها تاب آورده   سالست به همه سختي   
  بـه   نشـده كـه گفتـاري در يكـي از روزنامـه هـا       يـك بـار   . وري ببينـيم  بار نشده كه از اين گـروه يـا   در اين ده سال يك  

 .  شود  نوشته  ما   از هواداري
هـاي انبـار دار      هم دادنـد و حـاجي     ه  پيشامد بهمن ماه آذربايجان فراموش نگرديده كه ماليان و بهاييان و صوفيان دست ب             

.  بسيار پست ننگ آلـودي برخاسـتند    ها ي رشته وحشيگريها ريختند و در برابر چشم بيگانگان به يك          پول  ، وسفته باز 
بلكه بسياري از آنان در همـان هنگـام فرصـت يافتـه بـه               . در چنان پيشامدي از اين دسته كمترين هواداري از ما ديده نشد             

امي را در راه  آيا خودشان تا كنون كدام گـ      . از اين هم مي گذريم ، به ما ياوري ننمودند ، ننمايند              .كينه جويي كوشيدند    
 ! .نبرد با  پندارها برداشته اند ؟ 
بستگي به توده و كشور خو د نمي دارند و آرزومنـد نيكـي جهـان        دسته از ايشان كمترين دل     اگر راستي را بخواهيم يك    

اه سخنان كه در برابر مـا مـي گوينـد از ر            هاي خود نيستند و اين     بازي ها و هوس   گاه جز در پي خوشي     هيچ نمي باشند ،  
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بستگي كه به كشور و توده خود مي دارند ، آنست كه حزبي بر پا سازند و           يك دسته ديگر دل   . رشك و خودخواهيست    
گـاه در بنـد پيراسـته گردانيـدن تـوده از پنـدارها و ديگـر         نيرويي بيندوزند و در كارهاي كشور پا در ميـان دارنـد و هـيچ          

جدايي ميانه ما و ايشان در اينجاست كـه آنـان مـي خواهنـد           . مي باشند   ها و بيرون آوردن كشور از اين ناتواني ن         آلودگي
 و آمريكا    روس  و آنان پيش افتاده آنان را در پشت سر توده هاي بزرگ انگليس و                باشد  ،   توده با همين حالي كه هست     

واني بيـرون آوريـم و او را   ولي ما مي كوشيم توده را از اين حال آلـودگي و نـات    . راه برند   )و در زير دست يكي از آنها         (
مـا  « به هر حـال گفـتن آنكـه       .وش گردد و خود راه زندگي پيمايد         د ام و هم   گ شاينده گردانيم كه با توده هاي ديگر هم       

 .  از هر باره دروغ است » هم با شما شريكيم
 ي  از  ريشـخندهاي        ايـن يكـ     »! . .در قـرن بيسـتم هـم ديـن مـي شـود ؟               «:  يك گفته ديگر آنان اينست كـه مـي گوينـد            

 . ايشانست 
شما از صده بيستم جز بدبختي و تـو  ! .  شما از قرن بيستم چه مي داريد كه چنين به آن مي نازيد ؟  : بايد پرسيد  ـ  نخست

 . داستان شما داستان كسيست كه به دارايي همسايه بنازد ! . سري خوري چه بهره اي برده ايد ؟ 
دين اگر چيز سودمنديست بايد در صده بيستم هم باشد و در صده سـي ام  . ديگر نگرداند ها را  گذشت زمان آميغـ دوم  

 شما اگر دين را چيز ي بد مـي دانيـد و ايـراد مـي                  .گاه نباشد   بايستي هيچ   ،   اگر سودمند نيست و زيانمند است     . نيز باشد   
 ! . كار با قرن بيستم يا سي ام مي داريد ؟ ه چ. داريد ، آنرا بگوييد 

در  . هـا بهـره منـدي نمـي تواننـد        و از خوشـي   جهانيان راه زندگي را گم كرده اند در همان قرن بيستم است كهـ  سوم  
غله  ،  سو از نبودن خريدار ها مردم از گرسنگي مي مردند ، ودر يك     سو ساالنه ميليون   همان قرن بيستم است كه در يك      

 و  گرسنگان  دسته ها مـي       بيكاران   است كه   در همان قرن بيستم   . ي ريختند   و قهوه و شكر و ديگر چيز ها را  به  دريا  م              
 .مي گرديدند   لشگرها مي آراستند و در شهر ها    و بستند

 . ها مي رود   پس از همه اينها  در همان قرن بيستم است  كه چنين جنگ ويران كني در ميان دولت
 صـده پيشـتر رخـداده ، وآن     دردر اين صـده و  ها  شرفتي كه در زمينه دانش  زيرا آن پي  . آري به صده بيستم بايستي نازيد       

هـاي بزرگـي در راه       تا كنـون چنـين گـام      . مانند است     بي  چيرگي كه آدمي را به سپهر پديد آمده ، در تاريخ آدميگري           
 .پيشرفت برداشته نشده بود 

 مايه سـختي   سو يك ها از چه سود كه همان دانش.  ندها را نمي دان  از آن دانش ولي چه سود كه آدميان راه بهره مندي      
ببينيد   و   بگشاييد  چشم . دست آدميان دادهه  ب  و شهر ويران كني كشي سو صدها افزار آدم زندگاني گرديده و از يك 

 .  مي كشد   چه ها  دانش  همان دست  از هاست اروپا كه گهواره دانش
ها كه صده بيستم به آن مي نازد چه گره           نمي دانند كه  همان  دانش      .    چيست      هاي جهان  آنان هيچ نمي دانند گرفتاري    

 . كه گفتم آنان از اين زمينه ها بسيار دور ، بلكه خود بيگانه اند  چنان. ها يي در رشته زندگاني پديد آورده 
م براي آنكـه گفتگـو روشـن  باشـد      هاي جهان سخن  بسيار رانده اي   ما  با آنكه در جاهاي  ديگر از گرفتاري           ،   از اين سو  

 :مي بايد در اينجا  هم  برانيم  
بسـتگي مـي     ها هر گونـه دل      ما به خود دانش     ،   اگر ديگران به نا م آنها  مي نازند        . ها  ارج بسيار مي گزاريم         ما به دانش  

.  در راه پيشـرفت بـوده        هـاي بزرگـي    ها در اروپا دردو قـرن گذشـته گـام          از گفتن بي نياز است كه جنبش دانش       . داريم  
 : هاي بزرگ پديد  آمده كه من اينك فهرست وار مي شمارم  ها چند رشته دشواري چيزي كه هست از همان دانش

 و ايـن  پتيـاره گرفتـاري  را  بسـيار        دامـن زده »نبـرد زنـدگاني  «ها  ماديگري پديد آمده كه به آتـش            از همان دانش   ) ١
 .گاني افزوده سخت گردانيده و به دشواري زند
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هاي بافندگي و ريسندگي و كارندگي و مانند اينها و همچنين راه آهن و تلگراف و اتومبيل و هواپيما و راديـو                       ماشين )٢
هاست ، هر يكي افزاري ديگر در دست آزمندان و ستمگران گرديـده و بـه چيرگـي                   گونه كه نتيجه دانش    و بسيار از اين   

 . د ديگري به دشواري زندگاني مي باشد آنها بسيار افزوده ، كه اين شون
  . هتر و گزند آورتر از آنچه مي بود ، گرديدت هاي آدميان است ، صد برابر سخ جنگ كه يكي از گرفتاري )٣

ها برخاسته و من اينك از يكايك آنها سخن رانده ، خواهم كوشيد هـر   هاست كه از همان دانش اينها سه رشته گرفتاري  
 . نم يكي را روشن گردا

 باز نيـك مـي    .در باره ماديگري ، شما نيك مي دانيد كه بزرگترين و ريشه دار ترين گمراهيست كه جهان به خود ديده                  
 پـس جـاي     .دانيد كه باياي بزرگي را كه ما به گردن مي داريم ، نبرد با اين گمراهي و برانداختن آن از جهان مـي باشـد                          

 . سخن درازي پردازيم شگفت نخواهد بود اگر در پيرامون آن به
هاي آن مي باشـند ، وبـا    گرفتار بدآموزي) از همان ماليان نيز( شنيدنيست كه ماديگري به ايران رسيده و بسياري از مردم  

 . داند ماديگري چيست ، و كم كسي از زيان آن آگاهست  حال كم كسي مي اين
ي داننـد كـه مـاديگري جهـان را جـز همـين دسـتگاه        كه كمترين آگاهي از معني آن مي دارند ، بـيش از ايـن نمـ          كساني

سترساي مادي نمي شناسد و خدا و جهان ديگري را نمي پذيرد و اينست با خوشنودي به آن گرويده شانه ها را بـاال مـي                          
هاي بزرگـي    اين اژدهاي گمراهي ، زيان    . كه چنين نيست     در حالي  . »خدا نباشد ، چطور مي شود     «: اندازند و مي گويند     

اين گمراهي جهانيان . اين گمراهي آدمي را بسيار پست گردانيده با جانوران به يك پايگاه مي رساند     .  در پي مي دارد      را
هـا سرچشـمه گرفتـه       مـاديگري از دانـش    . هاي زندگاني بي بهره و از آسايش و خرسندي دور مي گردانـد               را از خوشي  

نان ازجستجوهاي خودچنين نتيجه گرفته اندكه جهان هستي جز همـين  اي. وگرفتاران آن بيش از همه ، دانشمندان بوده اند        
. دشمني برخاسته اند ه  ها ب  باور ي نداشته اند و با دين       ،   دستگاه سترساي مادي نيست و چنانگه گفتم به خدا و جهان ديگر           

زيـرا آدمـي را نيـز       . شـته     هاي ديگر افتاده اند كه در زندگاني يكسره هنايش دا          سپس در اين اندازه هم نايستاده به لغزش       
 مانده اند ،      ناآگاه  بار يكه  جز همين كالبد سترساي مادي نشناخته از دستگاه بسيار ارجدار روان  و خرد كه در اوست ب                 

 .  را در پي داشته است  بزرگيهاي و شما ببينيد كه همين ناآگاهي چه ز يان
ست ، نشناخته اند ، از اينجا به خود نيـك و بـد و  راسـت و                  چون خرد را كه داور نيك و بد و  راست و كج              ، سو از يك 

 . كج باور نداشته اند 
 از دستگاه روان كه نا آگاه مانده اند ، آدمي را با جانوران يكسان شناخته انـد ، و چـون سرچشـمه كارهـا ي                            ، سو از يك 

( ندگاني آنها جز نبرد با يكـديگر نيسـت   رو ز خود را خواهد ، و از اين تنها   جانوران خود خواهيست كه هريكي از آنها        
 . شمارده اند  كشاكش   و   از نبرد  ناچار نيز در زندگاني ، آنان آدميان را به سان آنها پنداشته ، اينها را ) و نتواند بود 

در ) . نيـده   چنانكـه گردا  ( هاييست كه جهان را زير و رو توانستي گردانيد           اينها لغزش . هاي بسيار بزرگيست      لغزش  اينها
 . ها ي زهر آلودي در سراسر جهان پراكنده شده  رشته بد آموزي هاست كه يك نتيجه همين

 بـد  ، زيان خود مي بيند ه   و آنچه ب  نيك مي شمارد ،سود خود مي يابد   ه  هر كسي آنچه ب   . در جهان نيك و بدي نيست       «
  . »مي شناسد

  . »هاي خود نباشد و پرواي كسي و چيزي نكند يزندگاني نبرد است و هر كسي بايد جز دربند خوش«
  . »  هر ناتواني خوراك تواناست«
   . »آ دمي نيكي  نپذيرد« 
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ه شما نيك انديشيد كه اين سخنان چه هنايشي در آزمندان و ستمگران و هوسمندان توانستي داشت ، و چـه دسـتاويزي بـ                    
چرا پرواي حـال    ! . ، چرا آزمندان تا مي توانند پول نيندوزند ؟          كه زندگاني نبرد است      در جايي . دست آنان توانستي داد     

چـرا  ! . كه ناتوانان خوراك توانايانند چرا ستمگران دسـت از سـتم بـاز دارنـد ؟                  در جايي !  . بينوايان و مستمندان كنند ؟      
چـرا جلـو    ! . سـت نكنـد ؟      چرا هر كسي هر چه دلش خوا       اگر در جهان نيك و بدي نيست      . ناتوانان را در زير پا نمالند ؟        

 ! . هاي خود را گيرد ؟  هوس
 اينهـا آمـو زاك    : در اينجاست كه مي گوييم      . ها جهان را زيرو رو گردانيده        اين بد آموزي  : در اينجاست كه مي گوييم      

 . هاي زهر آلود مي باشد 
 بسيار سـخت  »نبرد آدميان «ا ،   هاست كه نخست در خود اروپا و آمريكا ، وسپس در ديگر جاه             در نتيجه همين بد آموزي    

 را نخواهنـد دانسـت و خواسـت مـا را از آن نخواهنـد                »نبرد آدميان «چون كساني معني    . و زندگاني بسيار دشوار گرديده      
   . »سخن ، سخن را آورد«: ها  گفته عربه ب. گفتگو پردازم ه  اينست ناچارم از آ ن نيز ب ، فهميد

هـاي    يكـي در برابـر سـپهر بـراي بدسـت آوردن دربايسـت               : گونـه كوشـش دارنـد        بايد دانست آدميان در زنـدگاني دو      
جنسـان  بـراي پـيش افتـادن از ايشـان و              ، و ديگري كوشش در برابر هم      )  مي ناميم    » نبرد با سپهر   «را   كه ما آن  (زندگاني  

 »  نبـرد آدميـان   « كه مـا ايـن را هـم        (بهره بيشتر بردن، و يا براي جلوگيري از پيش افتادن ديگران و بهره بيشتر بردن ايشان                 
 .  )مي خوانيم 

ه  بـ    مـي سـازد ، يـا        خانـه  تخم مي كارد ، يا درخت مي نشاند ، يا پارچه مي بافد ، يا                 بار   يك  آدمي   :    گويم  تر روشن
مـردي رافريفتـه   يـك بـار هـم     . اينها نبرد با سپهر است  گونه مي پردازد ،  كارهايي از اينه چاره بيماري مي كوشد ، يا ب     

   چيرگـي نشـان     نـاتواني ه    بـ   و يا     تر مي فروشد ،    بهاي گران ه  كار برده كاالي خود را ب     ه  پولش را مي گيرد ، يا نيرنگي ب       
نگهداري ه  ب ها ايستاده ها و بدي گونه چيرگي  خانه كسي را از دستش در مي آورد ، يا در برابر اين               يا با زور    مي دهد ،  

 . مي باشد  جنسان  ها نيز نبرد با همخود مي كوشد ، اين
 . هايي كه مي كنند  از اين دو گونه است كوشش. اينهاست كارهايي كه آدميان در زندگاني مي دارند 
هر  نبرد با سپهر نبرد ورجاونديست و مايه آبادي جهان مي باشد كه . هم بايد دانست اين دو كوشش يا نبرد ، يكي نيست            

 . مي باشد كه هر چه كمتر ، بهتر   و گرفتاري  و مايه رنج جنسان نبرد پتياره ايست  با هم نبرد  .  ، بهتر چه بيشتر
. جنسـان اسـت       نتيجه اين پتياره نبرد با هـم        ،   هاي جهان  هاي زندگاني يا گرفتاري     بيشتر رنج   ،   كساني اگر نيك انديشند   

ها كسـان از آن پديـد مـي     ها و صد مليون  گرسنگي مليوننوايي و ها از آن برمي خيزد ، بي       ها و و يراني    اين همه جنگ  
هاي روزانه بيش از همه در راه آن مي  ها و كوشش ها در ميان خانواده ها از آن سر مي زند ، اين دويدن     كشاكش آيد ،   
 مـا   . مي خيزد  نودش از اين پتياره نبرد آدميان بر ،هاي زندگي را به صد بخش گردانيم اگر رنج  : تر گويم    كوتاه. باشد  
 . در اينجا به كوتاهي يادي از آن كردم . تر نوشته ايم   و ديگر جاها گشاده تر و روشن» ورجاوند بنياد«را در  اين

هـاي   هميشه كوشش . تر گردانيده   ت  هاي خود ، اين نبرد را بسيار سخ        اكنون سخن در آنست كه ماديگري با بد آموزي        
و ايـن يكـي از هـوده هـاي     , سختي آن افزوده   ه  ولي ماديگري اروپا ب   .  آن مي بوده     كاستن از سختي  ه  نيكخواهان جهان ب  

 . بوده  ها  دانش زيانمند
, گونـه افزارهـا     و راه آهن و تلگراف و تلفن و اتومبيل و ديگر ايـن       و كارندگي    بافندگي   و  هاي ريسندگي   اما  ماشين  

 . ه كم كسي پي به رازش تواند برد چيستاني ك. راستي را داستان آنها چيستاني گرديده 
چهل سال  , اين افزارها از يك سو مايه آساني كارهاي آدميان است و ما با ديده مي بينيم كه راهي را كه از اينجا تا تبريز                         

 اكنون با اتومبيل در هفده و هجده ساعت مي پيمايند و بـا هواپيمـا در دو                   ،   پيش با اسب درهفده و هجده روز پيمودندي       
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اكنون دختران ما با ماشـين      . ما جفتي جوراب را با دست در چهار و پنج روز بافتندي              مادران  . رسانند   پايان مي ه  اعت ب س
 مايـه    ها در هر رشـته     در ديگر جاها نيز چنينست و اين ماشين       .  بيرون مي ريزند      ،   در يك روز هشتاد جفت جوراب بافته      

 . آساني كارهاست 
 گرفتـاري مـردم را بيشـتر         ، دشـواري زنـدگاني افـزوده     ه   ب  ، كار افتاده ه  هر كشوري يا شهري كه ب     سو هم اينها در      از يك 

 . اين نيز چيزيست كه با ديده مي بينيم و خود آزموده ايم . گردانيده 
ر نبـرد   د ، كـار مـي رود  ه كه در نبرد با سپهر ب چنان ها و افزارها   اين ماشين  راز كار آنست كه     . . پس راز كار چيست ؟      
از  ، سو سودمند است و مايه آساني كار مـي باشـد    كه از يك و اينست چنان  . كار برده مي شود     ه  آدميان با يكديگر نيز ب    

  از   ،    مـثال همـان ماشـين كارنـدگي          .افزايد   دشواري زندگاني مي  ه  سختي نبرد آدميان و ب    ه  يگر زيانمند است و ب    دسوي  
ولي سـخن درآنسـت      .  سودمند است     و از رنج آدمي مي كاهد ،        تخم مي پاشد     و   شخم مي كند    زمين را     رو كه  اين

 بدينسان كه هر يكي از ايشان زمـين   . ديگري برمي دارند      نتيجه     و از ماشين نامبرده      به اين بس نمي كنند     ان  كه كارندگ 
  ،  دسـتياري آن ماشـين    ه  ب) ن نتوانستي   كه با بيل دستي يا با خيش گاوي شخم كردن و تخم افكند            (هاي بسيار پهناوري را     

 كـه كشـاورزان بـي      در حـالي  . شخم مي كند و تخم مي افكند و پس از چند ماهي غله بسـيار انبـوهي بدسـت مـي آورد                       
 .نوايي و گرسنگي مي گردند   و گرفتار بي سرمايه كه ماشين نمي توانند خريد ، بيكار مي مانند

كار مي رود ، و هريكي      ه     ب  ماشين نداران   چيرگي به      در راه    همه  ر يكي بيش از   كه ه  ها    ماشين  حال ديگر   همينست   
      .افزاري در دست آزمندان و ستمگران مي باشد

 نفت به آتش آز و ستم و هوس آدميان مي با شد           ،   هاي ماديگري  بد آموزي  سو با   از يك   ها دانش: پس مي بايد گفت     
ه ها  افزارهاي كارگر بـ      سو با ساختن ماشين    ن را دلير و گستاخ مي گرداند ، و از يك          بازا و آزمندان و ستمگران و هوس     
 دشوارتر مـي     ،   باره سخت تر و زندگاني آنان را از هر رو          هر جاست كه نبردآدميان را از     دست آنان مي سازد و از همين      

 .گردانند
هـاي پـيش    زندگاني بسيار دشوار گرديده و در سال      ها ،    هاست ، در سايه همان     كه در خود اروپا كه گهواره دانش       چنان

 مـي    نمـايش  ها شمرده مي شد و اينهـا دسـته هـا بسـته در شـهرها       مليون تا  كاران وگرسنگان درهركشوري     از جنگ بي  
 . دادند 

ك در شهري همچون نيويـور    .  بيم چنين مرگي خود را مي كشتند          از ساالنه چهار مليون كما بيش از گرسنگي مرده و يا         
   و  خوانـدگان  سر از د   در سـايه فشـار زنـدگاني بسـياري        . د به سيصـد هـزار مـي رسـيد             ولگر  شماره بچگان بي خانمان   

اينهـا  . كار مي بردنـد  ه هاي خود را در اين راه ب  برمي خاستند و دانش برداري  و كاله   كشي  و آدم   به دزدي  دانشمندان  
 . ها و روزنامه هاي خودشان بدست آورده ايم   تلگرافهاييست كه ما از اين راه  دور از روي آگاهي

هـا   بيـزاري مـي نمودنـد و از دانـش     )تمـدن  (فشار زندگاني به مردم اروپا چندان بوده كه بسياري از ايشان از شـهريگري           
در هـر كشـوري گروهـي برخاسـته     . چشم پوشيده آرزوي بازگشت به زندگاني بيابـاني هـزار سـال پـيش را مـي داشـتند           

ه در اين باره بـ    .  بازگردانند    گري يگري را مايه بدبختي آدميان مي شماردند و مي كو شيدند كه مردمان را به بياباني               شهر
 . كارهاي شگفت آوري مي پرداختند 

 شـته داران دولـت  ركـه سر  زيرا گذشته از آن. هاست  ها بيش از همه پديد آورده دانش    اين جنگ   :آمديم بر سر جنگ     
اديگري را خورده اند و زندگاني را جز نبرد و كشاكش نمي شناسند و براي توده خود راهي جز چيرگي و                     ها نيز فريب م   

 هريكـي از   ، ها افزارهاي جنگي بسيار پديدآورده انـد  كه چون دانش  اين نكته نيز دركار است     ، زور آزمايي نمي دانند   
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هـاي   راسر دنيا افتاده و اين يـك آرمـاني بـراي دولـت            بزرگ به پشت گرمي آن افزارها به آرزوي چيرگي به س           دولتهاي
 . بزرگ گرديده و بر سر همين آرمانست كه پياپي با همديگر به جنگ مي پردازند 

  و آفريقـا     هاست كه چون جنگي در مي گيرد در اندك زماني به همه جاي جهان از آسـيا                 از آن سوي باز در سايه دانش      
هاست كه نه تنها در روي زمـين ،          در سايه دانش   همچنان    .  مي گردد     جهانگير  و     يابد  مي   دامنه   و آمريكا   و اقيانوسيا 

سـو   يژه جنگجويان نبوده ، مردم بي يك      وبلكه در هوا و دريا و زير دريا نيز پيكار و كشتار رواج مي يابد  و گزند جنگ                    
 .  مي يابند  گناه ، بلكه زنان و بچگان نيز گزند ها و بي

  ،  اگر آنها جنـگ مـي بـوده       ! . ها كجاست ؟     ها كجا و اين جنگ     ولي آن جنگ  . ت ميان آدميان مي بوده      جنگ از نخس  
هـايي   مده ، گرفتـاري    هاييست كه جهان را امروز پيش آ        اينها گرفتاري   :از سخن خود دور نيفتيم      ! .  پس اينها چيست ؟     

هـا را بـه رخ مـا مـي            كساني كه دانش    ،  ناآگاهند  زند از اينها  قرن بيستم مي نا   ه  كساني كه ب  . كه مانند آن را تاريخ نديده       
 . ها چه گره هايي در كار و زندگاني پديد آورده   نمي دانند كه همان دانش كشند

 هاست كه در خود اروپا تكاپو ها در ميان دانشمندان و نيكخواهان پيدا شده و تكان              در راه چاره جويي به همين گرفتاري      
ولي اينها چاره هاي كوتاهيست و دردها را از ريشه نتوانـد            . ياليزم يا كمونيزم يا مانند آنها نمايان گرديده         هايي به نام سوس   

 . بر انداخت 
يـك گرفتـاري كـه دانشـمندان     . سو گرفتاري تنها اينها نيست و يك گرفتاري بسـيار بـزرگ ديگـري در ميانسـت            از آن 

هاست  آن گرفتاري داستان دين. اخته اند و كار آن را آسان شمارده اند كه مي بايست نشن ونيكخواهان جهان آنرا چندان   
هاي جهوديگري و مسيحيگري و اسالم و مانند اينها كه در اروپـا و آمريكـا و                  هايي كه مي بودند و مي باشند، دين        دين. 

 . آسيا و ديگر جاها پراكنده مي باشند 
ها هر كدام بنياد راسـتي داشـته و يـك دسـتگاه      ك مي دانيد كه اين دينما در باره دين هميشه گفتگو داشته ايم و شما ني         

بار گـوهر خـود را    يكه ولي با گذشت زمان آلودگيها در هر يكي از آنها پديد آمده و برخي از آنها ب           . ارجدار مي بوده    
 را به هـم     مي داشته و مردمان    از داده ، با اين حال رويهم رفته آنها سودمند مي بوده و هر يكي آييني براي زندگاني در بر                   

اين چيزيست .  مي كاهيده  ، هاست  كه مايه رنج»نبرد آدميان«دستي با يكديگر و نيكخواهي بر مي انگيخته و بدينسان از       
 . رويش نتوان كشيد ه كه پرده ب

 سـتوده و   هـاي   آمـوزاك  رشته هم نخورده ، توده هاي بسياري را با يك        ه  ها ب  ني به اندازه ديگر د     ويژه دين اسالم كه   ه  ب
 . و به نيكخواهي و نيكو كاري با يكديگر بر مي انگيخت  سودمند راه مي برد 

 زيـرا از   .هـا حـال ديگـري پيـدا كـرده        اين دين ، ها پديد آمده و در انديشه ها جنبشي پيدا شده كه دانش  ولي از زماني  
در همـه    هـا    پاي دانش  سو ماديگري كه هم    ست و از يك   ها ناسازگار ا   ها در بسياري چيزها با دين       خود دانش   سو يك

و جدا    ها كه شناختن آفريدگار  و باور داشتن به جهان ديگر             پايه دين . تيشه ها به ريشه هاي اينها زده        ،  جا پراكنده شده    
 د و همـه را بـي  يك ازآنها را نمي پذير شماردن آدمي و مانند اينهاست، ماديگري هيچ  نيكي پذير  و بد گردانيدن نيك از  

 .     پا مي شمارد
هـا بـه     سـران ديـن   ،ها پـا نهـاده   به هر كجا كه دانش .ها پيدا شده  ها و آن دين در ميان دانش) بلكه پيكار   (از اينجا نبرد    
سـوي دانشـمندان روانـه گردانيـده انـد ، چيـزي كـه            ه   دشمني آغاز كرده اند و گلوله هاي دشنام و نفرين ب            ،   تكاپو افتاده 

 . ها پايان پذيرفته  ت در همه جا اين پيكار و نبرد با شكست دينهس
فالن كشـيش كـه   .  پايداري مي نمايد  ، است و نيمه نهان» قاچاق «ها  ها در برابر دانش شما نيك مي دانيد كه امروز دين      

ي خوانـده كـه همـه بـه         هـاي  رشـته درس   سراغ پيره زنان مي رود ، خود او دانشكده ديده و يـك            ه  انجيل را زير بغل زده ب     
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. هـايي بـاز دارد    انجيل و توريت را آن توانايي نبوده كه او را از خوانـدن چنـان درس               . آخشيج انجيل و توريت مي باشد       
اكنون پسران و دختـران خـود را    ،  ها دشمني نموده و مردم عامي را به آنها بر آغاالنيده    ها با دبستان   فالن مجتهد كه سال   

 فقـه    « خوانـدن    بـا   هـا  كـه سـال     نجـف      و   قم  مجتهدان  . و راه گريزي در برابر نمي بيند       ا مي فرستند  ه به همان دبستان  
سر مي برند و چاره ه هايي كه  از  فرانسه  و  انگليس ترجمه شده  ب مي گردانند ، خود در زير  قانون        عمر تباه    ،  » جعفري

 .ديگري  نمي يابند
  و  با مشروطه» شريعت«يرزا حسن تبريزي وآقاي سيد علي يزدي و ديگران كه بنام     حاجي شيخ فضل اهللا نوري وحاجي م      

و بسياري   گرفته اند  قانوني جا   نوادگان ايشان دراداره هاي    اكنون فرزندان و   ، ها ريخته اند   خون ، كرده ها  دشمني  قانون
 . مي باشد    و دين»شريعت « ، ي دارند د  و آنچه پروايي نمناز  ايشان خواهاي  پا فشاري نمايندگي مجلس مي باش

در اروپـا كشيشـان پـس از شكسـت،  يـك دوره      . ها سپر انداخته و قاچـاق گرديـده        دين  :اينست معني آنكه مي گوييم      
شكسـت خـود   ه ها با تورات و انجيل سازشي دهنـد و بدينسـان بـ    ديگري آغاز كردند و آن اينكه كوشيدند تا ميانه دانش     

 سازشي دادنـد ، همـين       » ها در شش روز    ها و زمين   آفريده شدن آسمان  « مثال تئوري الپالس را گرفته با        .پرده اي كشند    
 . چيزي هم طلبكار شدند ، گفته  عاميانه ه  ب ، از توريت گردانيده» معجزه اي«را 

هـا   كتاب.تري برخاستند    بزرگ هاي   ندگيزساه  تري باز كردند و ب      ماليان براي اين كار ميدان پهن       ،   در ميان مسلمانان  
هواپيمـايي يـا پريـدن در هـوا ،     . هاي اسالم است   ها در كتاب   ريشه همه دانش  .  برانداختند     و آوازها   در اين باره نوشتند   

راه . را امامان پيش از اسـحاق نيوتـون دانسـته و بـاز نمـوده انـد                  )قوه جاذبه   ( نيروي كشش   . راز آن از قرآن بدست آمده       
  ،   پرسـيده انـد    » جـزر و مـد    «  فالن امامي كه چـون دربـاره      .  آيروپالن از همگي در اخبار آگاهي داده شد          آهن و تلفن و   

 و چـون بيـرون آيـد ، آب            آب باال آيـد     ، پاسخ داده كه فرشته اي بر درياها گمارده شده و او چون پايش به دريا گزارد               
و در گفتـه هـاي خـود         اي امـروزي را مـي دانسـته اسـت           هـ  ، كسي كه اندازه دانشش اين مي بوده همه دانـش           پايين رود 

 . آگاهي داده 
تـازگي رخـداده كـه روزنامـه اي در تهـران گفتـاري نوشـته و ايـن                   ه  در ميان مسلمانان هنوز اين دوره پايان نيافته و اين بـ           

 . ي گرديده نشانداده كه هواپيما سازي نخست از مسلمانان بوده و هزار سال پيش خليفه بغداد سوار هواپيما م
: پايين آمـده مـي گفتـه انـد     ه  كسي كه از راه آن ، از باال ب ،پايين روان مي باشده  دجله كه از بغداد مي گذرد و از باال ب     (
از جملـه  (هـاي زمـان بنـي عبـاس       تـاريخ  . » اصـعد «: باال مي رفته مي گفته اند ه   و كسي كه از پايين ب      »  انحدر « يا   »هبط«

) پرنـده    (»طيـاره «سوي در آن زمان كشتي تندروي مي بوده كه           از آن . گونه جمله هاست     پر از اين  ) تاريخ ابن مسكويه    
 گروهي از ماليانند ، از همين واژه ها چنان فهميده اند كه در زمان  كه»آيين اسالم«ناميده مي شده ، نويسندگان هفته نامه   

 شده اند و اينست گفتـاري نوشـته انـد كـه سـاختن               ن سوار آن مي   مي بوده و خليفگا   ) طياره( در بغداد هواپيما     بني عباس   
 . )هواپيما نخست از مسلمانان بوده 

 
ها آنچه بايستي هنايد ، هناييده ، آنچـه بايسـتي            دانش . ها سودي نداده است و نتواند داد         كه هست اين پينه كاري     چيزي

 . كرد ،كرده
بـار از    يـك ه  سست گردانيـده ولـي بـ      . سته ولي آنها را از ميان نبرده        ها را شك   ا دين  ه  ليكن سخن در اين است كه دانش      

 . جاست  آن گرفتاري كه برخاسته ، از همين. كار نينداخته 
ها سست گرديده و ناتوان شده كـه ديگـر نمـي توانـد      ها پديد آمده آنست كه دين ها با دين نتيجه اي كه از پيكار دانش 

نمـي توانـد    . نمي تواند پيـروان خـود را بـه پاكـدامني و نيكوكـاري برانگيـزد                 . رد  ديني و لگام گسيختگي را بگي      جلو بي 
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ليكن مي تواند دستاويز گردنكشي و دسته بنـدي  . . . نمي تواند از دزدي و پستي باز دارد    . ها باشد    جلوگير آزها و هوس   
 سـنگ    مـي توانـد   .ندگاني را گيرد مي تواند جلو پيشرفت ز . داري گردد  خواري و دكان   مي تواند كاالي مفت   . باشد  
 .هاي آزمند گردد   پس از اينها مي تواند افزار سياست براي دولت . باشد ا ه  دانش راه

كاري نتواند برخاست ولي از كارهاي بسياري جلو تواند ه ها با حال كنونيشان داستان بيمار نيمه جانيست كه ب   داستان دين 
 . گرفت 

هـايي كـه پيـدا كـرده         هايي كه يافتـه و سسـتي       از آن دين ، امروز با آن آلودگي       . ان اسالم بشمارند    مثال ايرانيان ، از پيرو    
، از   ديني باز نتواند داشـت ، چـاره پراكنـدگي نتوانـد بـود      سودي چشم نتوان داشت ، آز و هوس را نتواند كشت ، از بي      

 بـه هـيچ   . كاسـت   از خود خواهي وگردنكشي نتوانـد      ،  گرفت دقافيه بافي وياوه سرايي كه هوس بسيار پستيست جلو نتوان         
دسـتاويز كـيش   ه بـ : يا بهتر گـويم  ( دستاويز همان دين ه سوي اين تواند بود كه ب      از اينها توانا نتواند بود  ولي از آن          يك

گـه دارنـد ،     دولت سرباز زنند و هر يكي دو دفتر ن        ه  بازرگانان مليوني از دادن ماليات ب     ) دينست   شيعي كه شاخه اي از آن     
 ه  زيارت روند و پس از چنـد مـاهي بـا پيشـاني گشـاد              ه  اين تواند بود كه ساالنه هزارها كسان بي گذرنامه از مرز گذشته ب            

باز تيره مغز در محرم دسته هاي سـينه زن و            دسته مردم هوس    باز گردند و به آن گناه خود بنازند ، اين تواند بود كه يك             
 و كلثوم و سكينه درست كنند و در پيش چشم بيگانگـان بازارهـا را گردنـد و آبـروي يـك                       قمه زن  و زنجير زن ، زينب       

ها كننـد و بـه آهنـگ         هاي بسيار زننده بار اتو مبيل      بودكه مرده ها را از گور درآورده و با بوي          اين تواند  .توده را بريزند    
 . گيرند ه  را ، قم و نجف

 يـك  ،چادر و چاقچور كه راست گفته اند كفن سياهسـت بيـرون آورنـد      از راها   زن  اين تواند بود كه اگر خواسته شد     
   وزيرانـي كـه     اين تواند بود كـه    . برانگيزند و در مشهد و قم و تبريز هنگامه بر پا گردانند             ” وادينا  “ دسته تباه كاران فرياد     

ه زني و زنجير زني و مرده بار كردن و ماننـد            مي كوشند ، قم       بدبخت   توده   اين   به پسرفت    و   بيگانگانند   سياست  افزار
 .  نمايند   بلكه پشتيباني  آزاد گزارند ،اينها كه مايه رسوايي توده و كشور است

پس از همـه ايـن توانـد بـود          . دستاويز دين بازش دارند     ه  ها برخاست ، ب    جلوگيري از آن رسوايي   ه  ولي اگر روزنامه اي ب    
 و در برابـر دولـت و تـوده دسـتگاهي برپـا               ي بـراي خـود گيرنـد      يبال و قم را كانونهـا     كه  گروهي از ماليان ، نجف و كر        

  مالياتي را كه مي     خوانند ،  ”غاصب “ دولت كه كشور را راه مي برد او را  .  و بي تاج و تخت ، پادشاهي كنند  گردانند
 » رد مظـالم  « يا   »سهم امام « از مردم بنام     كاري نمي باشند،     گيرد حرام شمارند و خودشان كه هيچ كاره اند و پاسخده هيچ           

 . اين هوده هاي سراپا زيان از آن دين يا كيش تواند برخاست . اينها همگي تواند بود . ماليات گيرند 
زبون گرديده كه انبوه مردمان از آن رو گردانيده انـد    و ها سپر انداخته     دراروپا دويست سالست دين مسيح در برابردانش      

 ها و در بستن پيمان     ها و كمترين پروايي در گزاردن قانون       رين هنايشي توريت و انجيل را در كارهاي دولت        و امروز كمت  
حال كليساها در هر گوشه اي برپا ست و كشيشان صد هزارها             با اين . شود    كرده نمي   ها به آنها   ها و پديد آوردن انجمن    

هايي هست كه بايـد وزيـران و سـرداران و دكترهـا و      گاه. يدار است دستگاه پاپ با آن درازا و پهنا در روم پا      . مي باشند   
هـاي خـود نـاداني مـي       دعا خوانند و آنچه راكه در دل ،آواز كشيشان انداختهه  پروفسورها نيز در كليساها باشند و آواز ب       

 )  دا را دست اندازند خ: گفته يكي از نويسندگان ه ب( انجام رسانند ، ه شمارند و مي خندند با سنگيني و پاسداري ب
چـه  . وگرنه بسيار زشتست و در خور هـر ايـرادي مـي باشـد     . مردمان به اينها خو گرفته اند و زشتيش از ديده ها برخاسته         

چه شاينده اسـت    ! . .   چه مي گويد  ؟        ،   چه مي گويد و اين    ،  آن  ! . .  شاينده است كليسا و دانشگاه پهلوي هم ايستند ؟            
 بازگشته در توريت داستان آدم و  ، ها درباره آدميان و چهارپايان و ديگر باشندگان پس از آن همه كاوش   كه دانشمندان   
 ! . حوا خوانند ؟ 



 ١٢

هاي بسياري كه از اين اينها برمي خيزد و برخي نمونه هايي از آن ياد كـرديم ، چشـم پوشـيم ، تنهـا از                  ما اگر هم از زيان    
چيزهايي كـه  .  كار آيد  و  يا  هيچ نباشد  ه  يك چيز يا بايد راست باشد و ب       . راد  است      ها جاي  اي    آميغه  ديده پاسداري ب  

 ! . چنين چيزها چه نياز است؟ ه ب! . دانشمندان نمي توانند پذيرفت و انبوه مردمان آنها را خوار مي دارند چرا بايدبود؟ 
 مـي شناسـد ، در        ر ا   آن   گرفتاري كـه كـم كسـي       يك .  مي باشد      ديگر  بزرگ  گرفتاري   يك اين    :دوباره مي گويم    

سـو ،  و ايـن         ماديگري و بدآموزيهاي آن يـك       ها در زندگاني ،    ش آدمي و پديد آوردن دشواري     رزكاهيدن از ارج و ا    
 . سو مي باشد  هاي سست و بي ارج يك دستگاه

كه ما مي  سخناني. چاره اش برخاسته ايم ه م و بديده گرفته ايه ما اينها را ب.  جهانست يها  اينها گرفتاري» قرن بيستم «در  
كـه مـا    هـايي  كه ما مي گوييم و كوشـش  سخناني.  درراه چاره اش برخاسته ايم    ، كنيم مي  كه ما  هايي گوييم وكوشش 

همينسـت كـه     . همينست    ،   به ما بيامرزند   كرده ايم وكساني نمي خواهند      ما  گناهي كه  . در راه چاره اينهاست     ،   مي كنيم 
 . درمان مي كوشيم ه ديده گرفته ايم و به اين دردهاي جهان را ب

هـاي   نيك مي دانيدكه در نوشته هامـان ايـن گرفتـاري        . مان در اين راه بوده       شما نيك مي دانيد كه ما تاكنون همه تالش        
 . هر كدام چه راه چاره اي نشان داده ايم ه  ب ، جهان را به چه زبان ساده اي باز نموده

 نبرد سختي با بد آموزي    ه  ، بايد ب   مي گوييم . نتيجه نتوان گرفت   ماديگري را  ها ازدانش. گوييم ماديگري لغزشست  ما مي   
 . هاي ماديگري برخاست وآنها را از مغزها بيرون گردانيد 

ت  راست نيسـ     .»نباشد هاي خود  بند خوشي  در جز  زندگاني نبرد است و هركسي بايد      «اين راست نيست كه   : مي گوييم   
كه مي خواهنـد   اينها راست نيست وكساني. »ناتوان خوراك تواناست «راست نيست كه. » آدمي نيكي پذيرنمي باشد   «كه

 . ها باز گردند  و ديگر كتاب»  ورجاوند بنياد« بايد به  ، ها را دراين باره دانند راستي
ه و گنـاه را بـ  . مردمـان بـا  يكـديگر اسـت     ها بيش از همه ،  نبرد و كشـاكش   ها و رنجش سرچشمه بدبختي: مي گوييم    

تـا تـوان ايـن نبـرد      و بايـد كوشـيد  . از شـهريگري يـا پيشـرفت ، بيـزاري نبايـد جسـت               . هـا نبايـد انـداخت        گردن دانـش  
 . همگي بايد در اين راه تالشند . نيكخواهان جهان همگي بايد در اين راه كوشند . راكمترگردانيد 

بايد معني راست هر يكي از كار و پيشه و داد و سـتد و               . همگي فهمانيد   ه  هاي روشن ب   ن    با زبا  بايد زيان اين پتياره نبرد را     
 روشن گردانيد كه اينها براي راه افتادن كار زندگانيسـت ،             ، بازرگاني و كشاورزي و افزارسازي و مانند اينها را باز نموده          

 .براي پول بدست آوردن و داراك اندوختن نيست 
 گرامي ، هاست  آميغ  ارجدارترين  اينها  .  زمينه آموخت   اين  در  جوانان   و    نوآموزان    به  هايي  درس   هيك رشت  بايد  

ها را توانا گردانيـد و از نيـروي آز وهـوس و               روان  ، ها سو با روشن گردانيدن اين آميغ      بايد از يك  .  هاست ترين داناك 
هايي ميـدان را بـه نبـرد و     ا كمتر گردانيد و از يكسو با گزاردن قانون      خودخواهي و مانند اينها كاهيده ، نبرد و كشاكش ر         

 . تر ساخت  كشاكش تنگ
هاكوچك  بايد ماشين . كار اندازد و دست ديگران را بندد        ه  اندازه باشد كه هر كسي نتواند بيش از اندازه ب         ه  بايد سرمايه ب  

هـا   بايد زمـين  )  ها باشد    هاي بزرگ ويژه شركت    ماشين  ( كار اندازد  ،   ه  باشد كه هر كسي تواند با سرمايه كم يكي را ب          
 اينها چيزهاييست كه ما در جاي خود ياد كـرده ايـم و       .اندازه داده شود  ه  هر يكي بخشي ب   ه   ب ،  به كشاورزان بخشيده شده   
  .     شماريم  در اينجا فهرست وار مي

 نيكخواهـان   هاي بزرگيست و انديشه همـه      كي از گرفتاري  كه ي ) يا دارايي و نداري     ( داستان پستي و بلندي در زندگاني       
هر كسي بايد : ما مي گوييم .  ما يك راه روشن و ساده اي در چاره جويي به آن پيش گرفته ايم  ،   خودكشيدهه  جهان راب 

. ره يابـد  هـا بهـ     از خوشـي    ، كار مي برد  ه  اندازه كوششي كه در گردانيدن چرخ زندگاني ب       ه  اندازه جربزه خدادادي و ب    ه  ب
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،  شـركت داشـته       ، راه انداختن چرخ آن    در  و  هاي زندگاني  هر كسي به هراندازه كه دربسيج دربايست      : روشن تر گويم    
اين يك قانون دادگرانه ايست و ما بـراي آنكـه ايـن قـانون را  روان                  . ها برخوردار گردد     همان اندازه از نتيجه كوشش    ه  ب

 :يم ديده مي گيره گردانيم چند كار را ب
 . كار نتواند انداخت ه  در بازار براي سرمايه اندازه اي گزارده شود كه كسي بيش از آن ب)١
 .  هر كسي تواند به بيش از اندازه دسترس نتواند داشت ، ها به كشاورزان بخشيده گرديده  زمين)  ٢

 . دازد كار انه ها كوچك باشد كه هر كسي تواند با سرمايه كم يكي را ب ماشين)٣       
 ).كارهاي بانكي از اين سخن بيرونست .(  از پول به مرابحه دادن كه مايه مفتخوريست جلو گرفته شود )٤        
همچـون فـالگيري ودعـا نويسـي و شـاعري و رمـان              ( هوده اي كه كساني براي خود مي گزيننـد           بي از كارهاي   )٥        

      .   ه شود جلو گرفت) نويسي و روضه خواني و مانند اينها 
بـيش از انـدازه      هـاي ديگـران برخـوردارگردد و يـا         اين نباشدكه كسـي نكوشـد و از نتيجـه كوشـش           : يك جمله بگويم    
 .كوشش بهره يابد 

هاي زندگاني بسـيار توانـد       وكشاكش رادر ميان مردمان بسيار تنگ گرداند و از دشواري          اينهاچيزهاييست كه ميدان نبرد   
 بافندگي و ريسندگي و كارندگي و راه آهن و اتومبيل و هواپيما و مانند اينها كه گفتـيم همچـون        هاي اما ماشين .  كاست

 چون از نبرد جلو گرفتـه شـود اينهـا نيـز از               .دهد جاي سود زيان مي   ه  كار مي رود و ب    ه  افزارهاي جنگي در نبرد آدميان ب     
 . كار نخواهد رفت ه ها ب ي رنجمحال زيانمندي بيرون آمده جز در برابر سپهر  و در راه ك

 از جنگ كاهيده     ، ماهر چند از نبرد بكاهيم      و  نبردآدميانست بگويم جنگ هم بخشي از     نخست بايد  ، آمديم برسرجنگ 
ولـي امـروز     .هاي پيش جنگ راپادشاهان كردندي و پيش از همه نتيجه خشم و رشك و خود نمـايي بـودي                   درزمان. ايم

 . ماديگريست  بيش از همه نتيجه بدآموزيهاي .  از همه نتيجه آزمنديست جنگ را توده ها مي كنند   و بيش
پيداسـت   ، در زيان ديگري مي داند هريك سودخود را  مردم يك شهر ، كه مردمان زندگي را نبرد مي دانند و        در جايي 

 . كه توده ها نيز با همديگر همان رفتار را خواهند كرد 
ندگاني نيست ، ناچاريست كه چه توده ها و چه يكه ها سود از زيان نشناخته ، پيروي كه آيين خردمندانه براي ز در جايي 

گـرفتن   هاي زندگاني و جـا     پس در راه جلوگيري از جنگ نيز گام نخست روشن بودن آميغ           . از آيين زور آزمايي كنند      
چيـزي كـه هسـت آن    . يان باشـد   نيرويي براي جلوگيري از جنگ در م      بايد سرانجام    راستست كه      .هاست   آنها در دل  

 .ها و خردها پديد نتواند آورد   فهم هاي زندگاني و تكان خوردن نيرو را جز روشن بودن آميغ
پـس شـما گـوهر آدمـي را       : مـي گـوييم     . جنگ در نهاد آدمي نهاده شده و از آن جلو نتوان گرفـت              : كساني مي گويند    

ان بـا   يـ  اكنون اگر آدم    .سرشت جان و سرشت روان      . اي دو سرشت است     كه بارها گفته ايم آدمي دار      چنان. نشناخته ايد 
بازي و بسياري از چيزهاي ديگـر نيـز در نهـاد آنـان                ستم و دزدي و هوس       نه تنها جنگ ،     ،   سرشت جان خواهند زيست   

هاي ديگر   ي اگر با سرشت رواني خواهند زيست ، چه از جنگ و چه از بد              .كدام جلو نبايد گرفت    نهاده شده كه از هيچ    
 .پرهيز خواهند جست 

اگـر چنانسـت پـس      ! . ؟  ) و يا نتوان كرد     ( آنگاه مگر هر چيزي كه در نهاد آدمي نهاده شده جلو گيري از آن نبايد كرد                 
 .  نيز جلوگيري نبايد داشت  ها راني دزدي و ستمگري و هوس

ي مي دانيم روزي بوده كه در ميان مردم دادگـاه و            همگ: در زمينه جنگ دليلي هست كه مي بايد در اينجا ياد كنيم              ما را 
كسي را اگر طلبي از كسي مي بـود ، بـه در   . زورآزمايي برمي خاسته اند ه هاي خود ب  مردم در دعوي   داوري نمي بوده و   
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ر مـي    اين را از سر خود دو       ،  طلب خود را مي گرفته و يا آن زور آورتر درآمده            ، خانه اش مي رفته كه با اين زور آورده        
 ). ها بازمانده  كه همين رفتار هنوز در بسياري از روستاهاي ايران و در ميان ايل چنان. (گردانيده 

 آورده انـد و در نتيجـه         ميانه     و داوري ب     سخن از دادگاه    ،   زشتي آن رفتار را باز نموده        ، ليكن كم كم كساني برخاسته    
داشته اند كه اكنون اگر طلبكاري به در خانه بـدهكاري رود و داد و         هاي خود آن شيوه زور آزمايي را از ميان بر          كوشش

 . همگي او را دژخوي و ناتراشيده خوانند و زبان به نكوهش گشايند  ،فرياد راه اندازد
 ازهر باره مانند اينست و راه جلوگيري از آن نيـز همـين مـي                 ، هايي كه مي كنند    وجنگ  همديگر  هابا زورآزمايي دولت 

درنتيجـه  . هـا نيرومنـدتر باشـد        تكـان آيـد و روان     ه  بايـدخردها بـ   . هاي زندگاني بهتر از اين روشن گردد         دآميغباي. باشد
 . هاي امروزي از ميان رود  ها نيز دادگاه پديد آيد و اين زور آزمايي اينهاست كه  براي دولت

سخنان بسـياري برخاسـته   ه ب درباره آنها نيزها كه گفتيم گرفتاري بزرگ ديگري براي جهان مي باشد ، ما          اما داستان دين  
  هـيچ  .  بايد اين دستگاه هاي سسـت و قاچـاق از ميـان برخيـزد                : ما مي گوييم     .هاي هناينده اي پرداخته ايم       كوششه  و ب 

قـرن  « بدگفتن نتواند بود ، با خوار داشتن نتواند بود ، از پيش كشـيدن                  از ميان رفتن آنها با      ، كه هست   چيزي  .يكي نماند 
 .بلكه چيزهاي نيرومندتر از اينها درباره آنها كارگر نتواند بود . آنها از ميان برنخيزد ، » بيستم
هـا را     در دويست سـال نتوانسـته ديـن         ، هاست  دين  با آن ناسازگاري آشكاري كه در ميان آنها       ها با  دانش  مي بينيد  شما

 . نسته آنها را از ميان بردارد  نتوا ،هاي روياروي ماديگري باآن دشمني.   براندازد 
در ايـن زمينـه نيـز بايسـتي         . جاي آن توان گذاشـت      ه  ب هنگامي توان برانداخت كه آميغي را      را كه گفته ايم پنداري    چنان

 آيـا    . . .آيـا آن را بنيـادي هسـت ؟          .  ديـن چيسـت و بهـر چيسـت ؟             ،  بايستي دانسته شود    .آنچه  آميغست روشن گردد      
داشـتن آن نيازمنـد نمـي باشـند ،          ه   و يـا آدميـان بـ        را بنيـادي نيسـت     اگر آن . .  نيازمندند ؟     چنان چيزي    نداشته  آدميان ب 

داشـتن ديـن   ه اگر آن را بنيادي هست و آدميـان بـ     . روي آن پافشاري رود     ه  آشكاره گفته شود و با دليل روشن گردد و ب         
 .چيزهاي بي بنياد ازميان برخيزد  تا دحال بايستي آن بنياد نشان داده شو مي دارند ، در اين نياز

سـت كـه     ا در همـين راه   . ست كه ما پيش گرفته ايم        ا  همين راه   هاي سست ،    اين توانستي بود راه بر انداختن آن دستگاه       
 . مي كوشيم 

 كه ديـن    اين بدست آورده ايم   . رابنياد استواري هست      اين بدست آورده ايم كه آن       ، جستجو پرداخته ه  ما در زمينه دين ب    
چنـان  ه  بدست آورده ايم كـه آدميـان را بـ         . آيين خرد است    ه   شناختن جهان و زندگاني و زيستن ب        ، در معني راست خود   

همـه اينهـا را بدسـت       . هاسـت     دانـش   پاي بدست آورده ايم كه در پيش بردن جهان ، دين هم          . چيزي نياز سختي هست     
 . هاي بسيار استوار باز نموده ايم  اده و دليلهاي خود ، با زبان بسيار س آورده ايم و در كتاب

  بـي   هـاي  وخـود كـيش    هاي سست و درمانده كه به غلـط ديـن ناميـده مـي شـود                  ما يكايك اين دستگاه   ،  سوي    از آن 
 . روشن گردانيده ايم  ،پايي هر كدام را با دليل  بي  و  از هر يكي سخناني رانده ايم ،پرداخته پاييست 

  اكنون شما ببينيد كسـاني      . هاي ما   اينها بوده زمينه كوشش     .اينها بوده كارهاي ما       .ن دامنه نمي دهيم     به سخن بيش از اي    
 همـين گفتـه شـان  را     ! .تـا چـه انـدازه پرتنـد ؟     ، » ! . .درقرن بيستم هم دين مي شود ؟         «:گرفته مي گويند     ايراد ماه  كه ب 

معنايي  چه   . مي گوييد ؟   چيز   چه شما دين به: بايد از آنان پرسيد    . جايند  بينديشيد تا بدانيد ما در كجاييم و آنان در ك         
پاست ، مـا كـه بـه كنـدن ريشـه هـاي آنهـا مـي            هاي سست وبي    اگر خواستتان از دين اين دستگاه        ! . آن مي دهيد ؟       به

  .يد ، شما كه آن را نمي دانيداگرخواستتان آن معناييست كه ما به دين داده ايم ،شما كه از آن آگاه نيست .كوشيم
 .  زبان به ايراد باز مي كنند ،ندانسته  و زمينه كوشش هاي ما را نفهميده  اين گناه بزرگي از ايشانست كه گفته هاي ما را
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گونه كوشش و   از هيچ راه   و در اين كنيم نبردهاي سختي مي    سست    هاي ما با دستگاه   شما ببينيد در همان زمينه دين ،      
  درازي زبـان ه  حـال بـ    دارند و با ايـن     نمي  بر   راه  در اين   يك گام     ، ولي آنان در كنار ايستاده    . انفشاني باز نمي ايستيم     ج

به مرداني بـا    ! .  من نمي دانم به اين رفتار خنك چه نامي دهم           . گفته عاميان ، چيزي هم طلبكار درمي آيند         ه   ب  ،   پرداخته
 . .  نيستند ؟   بدبختي آنان  مايه ،  آيا چنين كساني در ميان يك توده !.ديده گيرم هچنين رفتار زشت چه جايگاهي ب

قـرن  «  هاي بزرگ را نمـي داننـد و تنهـا يـك نـام                همه دشواري   ايشانست كه آن    هاي يهاين يك نمونه نيكي از نا آگا      
 چـه   ،هـا   و اين نمي دانند كه همان دانـش  كشندرخ ما مي ه  ها را ب  دانش  آنان.  مي نازند      و به آن    ياد گرفته اند  » متبيس

داستان . بار فرو مانده  يكه ها از چاره اين دردها ب  نمي دانند كه همان دانش       . ها در كار زندگاني پديد آورده      دشواري
و از دانـش و از      كه نابيناچون چشمش نبيند ، از هر چيـزي تنهـا نـامش را شـنود                  چنان. بيناييست با بينا     ما داستان نا   آنان با 

 دراينجـا  . سـخنان پـوچ وخـامي مـي پردازنـد         ه  و بـ   ناآگاه مي باشند   بار يكه   ازمعناها ب   ، همه چيز تنها نامش راياد گرفته     
 . را گيريم  پايان مي رسانيم تا در نشست ديگر دنباله آنه ب  را سخن

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 نشست دوم
          

:  آنسـت كـه مـي گوينـد           ، را دستاويز ريشخند و سركوفت گرفته اند       ارند و آن  د زبان مي ه  سخن ديگري كه اين گروه ب     
 . پرسشيست كه بارها مي كنند »! . چرا همه پيغمبران از شرق بر خاسته اند ؟ «

  داريـد  مـي ) بـه برانگيختگـان   : يا بهتـر گـوييم   ( اگر ايرادي به پيغمبران  ! . خواستتان از اين سخن چيست ؟ : مي گوييم   
 ! .  آشكار نمي گوييد ؟ چرا

 جهانيان راهنمايي و نيك آموزي كرده انـد ، و در ايـن            ه  پيغمبران يا نيكخواه جهان بوده اند و ب        از دو حال بيرون نيست ،       
كه از شرق يا غرب برخاسـته انـد نبـود ، و يـا بـدخواهان جهـان         و پاسشان داشت و در بند آن حال بايد ارجشان گزاشت 

 زيان رسانيده انـد ، در ايـن حـال هـم بايـد بـي ارجشـان دانسـت و بديشـان روشـن            ، را گمراه گردانيدهبوده اند ومردمان  
 .   شما كدام يكي از اين دو حال را مي پذيريد  بگوييد ببينم  . جدايي ميانه برخاستن از شرق يا غرب نگزاشت  و گردانيد

اين بهانـه درسـت   . برنخاستن از غرب را بهانه نگيريد  زشرق ورا بگوييد و برخاستن ا     آن،  داريد   هرحال هر ايرادي مي   ه  ب
چرا همگي دانشمندان ازغـرب  «:  چنين گويند   ايراد گرفته گردن نمي گزارند ، ها دانشه  ب ماليان كه كه مي ماند   بدان  

  . »!.برخاسته اند؟
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 ! . چنين پرسشي برمي خيزيـد ؟       ه  ده ايدكه ب  شما ازگفته هاي ما چه فهمي     ! . مي كنيد ؟     ما اين پرسش را از    چرا آنگاه شما 
او را    راز همـه كارهـاي         مگر گفته ايم از نزد خدا مـي آيـيم و            !  . مگر ما گفته ايم كه پاسخده همه كارهاي خداييم  ؟            

 مراهـي بسيار بزرگي درباره جهان پرداخته با گ       يك جانفشاني   ه  كه ما ب   آيا اين زشت نيست كه در حالي       ! . . مي دانيم ؟    
گـردانيم ، شـما دور ايسـتيد و بـا            هاي زندگاني را يكايك روشن مـي       ها سخت ترين نبرد را مي كنيم و آميغ         ها و ناداني  

 ! . .  آيا زشت نيست كه چنين پرسش پرتي را از ما كنيد ؟  ! . .كارشكني پردازيد ؟ ه چنين سخناني خنك و بي مغز ب
 زيرا به همان دستاويز خود را بـه هرگونـه    .برند  ديني و بي همه چيزي سود مي از بي، اگر راستش را بخواهيم اين گروه      

بازي و سودجويي و خودخواهي آزاد مي شمارند و از هر گونه كوششي در راه كشور و توده آسوده مي گرداننـد                       هوس
 . 

 ها و سهش بند هوس توده جز در  اين فيروزي بزرگي براي ايشانست كه خود را از هر بندي آزاد گردانيده اند و در ميان                  
  دارد ، بـه ديگـران   دانيم چه ويژگي بـه آنـان مـي    دستاويز دانش يا تمدن كه ما نمي     ه  ب  و در همان حال       هاي خود نيستند  

مي خواهند   ايرانست كه  شاعران  داستان  داستان آنان.  بخت به ايشان رو آورده      به گفته عاميان  .  نيز مي فروشند      برتري
 جايگاه   ،  ناميده »ادبيات«هاي پست آدمي است ، آزاد باشند و همان را             ياوه بافي كه يكي از هوسبازي       خن بازي و   س  در

گفتـه  ه بـ . بهره مند باشـند    نيز  خواري  از مفت ، وااليي در ميان توده براي خود باز كنند و ماهانه گزافي از دولت گرفته          
 » ! .  نمي خواهد ؟  را  چنين چيزيكه. هم زيارت است و هم تجارت «: عاميان 

يكي رشك و خودخـواهي  :  به دو انگيزه است  ،ها بر مي خيزند  و به اين سخن اندازي  اما دشمني كه آنان با ما مي كنند       
 ديگـري انديشـه آينـده كـه مبـاد       .را برتافـت    آنندهاي ما در ميان مردم تكاني پديد آورده ، نمي توان كوششچون كه  

 . بازي و لگام گسيختگي آنان برچيده شود  هاي ما به نتيجه رسد و دستگاه هوس آنكه كوشش
كـه    همين گفته مي رسـاند كـه چنـان          .هر چه هست آن گفته ريشخند آميز ايشان درباره برانگيختگان بسيار عاميانه است            

بـه هـر حـال      .  نمي دارند     مي بايست گفتيم آنان از هر چيزي نامش را ياد گرفته اند و درباره برانگيختگان نيز آگاهي كه                 
گفته ايـم و در اينجـا مـي بايـد     ،  آنچه مي بايست گفت       ، سخنان بسياري پرداخته  ه  شما نيك مي دانيد كه ما در اين باره ب         

 . تنها به پاسخ آن ايراد بس كنيم 
هـايي   ه كوشـش  اين خود جستاريست كه آيا زرتشت و موسي و عيسي و پيغمبـر اسـالم كـه هـر يكـي در زمـان خـود بـ                           

مـردان    را  آيـا آنـان    .. برخاسته و ديني بنياد نهاده ، ما چه جايگاهي به ايشان دهيم و چه انديشه اي دربـاره آنـان داريـم ؟                      
 ديـده  ه  بـ  هـاي ايشـان   هوسمندي شناسيم كه به هوس به آن كار برخاسته اند و يا چـه سرچشـمه ديگـري بـراي كوشـش          

 ..گيريم ؟
 بدبيني نگريسته انـد  و اگـر          كارهاي آنان با ديده   ه   ب  ،    فلسفه مادي  ان  ويژه پيرو ه  نشمندان اروپا ب  پيداست كه انبوهي از دا    

و انگيـزه    نپنداشته اند ،  گوياني  بگويم دروغ بهتر  يا هوسمنداني گفتگوست كه آنان را جز  بي  ، هم آشكار نگفته باشند   
هاي آنان بر پا مي باشـد   نام دينه  ب پاست كه گفتيم ست و بي هاي س  اين نيز بيش از همه خواري و بي ارجي آن دستگاه          

 . 
سر برده اند ، تـا توانسـته   ه برخي از دانشمندان چنين دانسته اند كه آدميان دوره هاي بسياري را با گمراهي و پندارپرستي ب     

 ولي اينها همـه      . نمي بوده     ستي ها  و پندارپر   ها ها جز دنباله همان گمراهي      دين  ، اند به دوره دانش برسند و در نزد اينان        
  نبرد  براي هر يكي از آنها خود جنبشي        ها نبوده ،     ها نه تنها دنباله گمراهي     اگر راستي را بخواهيم دين      و  از ناآگاهيست 

 .ا گمراهي ها بوده ب
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مـرد ، ايرانيـان را در    يا ايناكنون ما ببينيم آ . پيغمبر ايرانيست ،  زردشت  ،مثال نخست پيغمبري كه در تاريخ شناخته شده  
هـايي بـه آنـان يـاد  داده و  از گمراهـي  دورشـان            پـيش رانـده يـا آميـغ       ) كه مي داشته انـد      (همان راه  ناداني و گمراهي       

 ..    آيا كدام يكي از اين دو گمان درباره او راستست ؟  .. گردانيده ؟ 
بـه ايـن معنـي كـه        . ، پيش از زمان زردشت بت پرست مـي بودنـد             »همچنين توده هاي ديگر     «دانيم ايرانيان      آنچه ما مي  

 . خدايان بسياري مي پرستيدند كه اين گرفتاري بزرگي براي آنان مي بود 
بت پرسـتي چـه     «: بارها ديده ام مي گويند      . هاي آن آگاه نيستند      بسياري از مردم معني بت پرستي را نمي دانند و از زيان           

ولي اين سخن از ناآگاهيسـت و راسـتي آنسـت    » ! . و خداپرستي چه تفاوت در زندگي دارد ؟   بت پرستي   ! زيان داشته ؟    
 . هاي بسياري را در زندگي با خود مي داشته   و زيان  لغزشي در شناختن معني جهان مي بوده كه بت پرستي

نيروهـاي بسـياري را درآن   بت پرستي معنايش اين مي بوده كه مردمان ، اين جهـان را يـك دسـتگاه نمـي شـناخته انـد و             
 بچه از مادر زاييده مي شود و رو به بزرگ شدن مـي               مثال يك دسته در ايران چون مي ديده اند         . كارگر مي شمارده اند     

مي ميرد ، و همچنين مي ديده اند سـنبل از زمـين مـي رويـد و بـاران                     گزارد ولي پس از چند سالي ناگهان بيمار گرديده          
ايـن كارهـا را   .  ليكن پس از چندي ناگهان تگرگ زده آنرا از ميان مـي بـرد   ، و شاداب مي گرداند   را سيراب    باريده آن 

  چنين مي پنداشتند كه در جهان دو نيرويي در كار مي باشـد ، كه با يكديگر ناسازگار مي نمايد از يك سرچشمه نشمرده          
سانه هاي يزدان و اهريمن و ماننده هاي آن را پديد مـي   از اينجا اف  و و آن دو هميشه باهم در نبرد و كشاكش مي باشند ،      

 . آورده اند 
خـداي   بـراي هـر رشـته از كارهـاي جهـان      ، كه از مردمان پيشرفته آن زمان بشمار مي رفتـه انـد    مصريان و يونانيان با آن    

 پرستش و    با  از زمان خود را    خود را گرفتار آنها گردانيده بوده اند كه مي بايسته هر روز بخشي            ،  پندارساخته    از ديگري  
 بخوانيد تا بدانيد چه كارهاي بي خردانه  ، تاريخ مصر و يونان در دست ماست        .بندگي به آن خدايان پنداري تباه گردانند      

 . انجام مي آورده اند ه اي را به نام آن خدايان ب
هـاي پسـت خودخـواهي و خشـم و           ي خـيم   نمي داشته ، دارا     كه آن خدايان راكه جز در پندار آنان بودي         ترآن شنيدني

  ، رشك و مانند اينها مي شمارده اند و اينست بايستي خود را از رشك آنها نگـه دارنـد ، و اگـر كسـي دارايـي انـدوختي                       
) اگر كشتني بود بكشد وگر نه بسـوزاند    (  و به پرستشگاه برده قرباني كند         بايستي سهمي از آن براي خدايان جدا گرداند       

اگر كسـي را فرزنـدان و دختـران         . اري در جنگ فيروز درآمدي سهمي از كاالي تاراجي به پرستشگاه فرستد             اگر سرد . 
 بلكه گاهي ناداني تا به آنجا رسـيدي كـه    .گور گرداند  ه   زنده ب  ه ، يكي را به پرستاري در پرستشگاه فرستاد      ،  بسيار بودي   

  .بريدندي  سر فرزندان خود را در زير پاي خدايان پنداري
 ايرانيان به خدايان بسياري باور مـي داشـتند    .زيان آن به زندگاني   اندازه  و اين مي بوده  معني بت پرستي ،   اين مي بوده  

 .  دست از كار و زندگاني برداشته به پرستش آنها پرداختندي  ، و همچون مردمان ديگر
اينـك زردشـت از     . پرداختـه و بـه مـردم راه نمـوده           هـا بـه نبـرد        در چنين روزگار تاريكي زردشت برخاسته و باگمراهي       

 خوانـده ، معنـايش اينسـت كـه جهـان يـك            ) اهـورامزدا   ( سوي خداي يگانه    ه  خدايان بسيار نكوهش كرده ، مردمان را ب       
آن زاييده شدن بچه و باليدن او با بيمار شـدن و مـردنش              .  و در آن يك نيرو بيشتر كارگر نمي باشد            دستگاه بيشتر نيست  

  از يك ،را مي كوبد و از ميان مي برد آن باراني كه مي بارد و سنبل مي روياند با تگرگ كه آن       .  يك سرچشمه است     از
 .  از يك نيرو سر مي زند اهمه اينه. جا مي باشد 

  و هيچ چيزي از آنها كه درايـن جهـان سترساسـت ، خـدا                 بيرون از خود آنست     ،   آنگاه اين نيرو كه جهان را مي گرداند       
 .  پنداريست   همه ها اين خدا. نتواند بود 
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ه ازو بـ  . بـه او قربـاني نبايـد گـزاردن          .  نيسـت     هاي پست  گونه خوي  آنگاه آن خداي راست داراي خشم و رشك و اين         
 . كارهاي بد شماست  ،خشم آورده  كارهاي نيك شما و آنچه او را ب ،آنچه خدا را خشنود گرداند. خيره نبايد ترسيدن 

دسـتها و پاهـاي خـود زده        ه  ها زنجير بت پرستي را كـه مردمـان بـ            با اين آموزاك    .هاي زردشت     معني آموزاك  اينست
آن مي بوده معني بت پرستي كه لغزش بزرگي در زمينه جهان مي .  مي گسالند و آنان را از بند آزاد مي گردانيد  ، بودند
هايي را دربـاره جهـان روشـن     هاي زردشت كه آميغ معني كوشش و اين مي بوده      هاي بزرگي مي داشته ،       و زيان   بوده

 . هايي را از زندگاني دور مي رانده  مي گردانيده ، و زيان
آيا برخاستن چنين كسي از شـرق مايـه         ! . انجام رسانيده ؟    ه  آيا زردشت به جهان بدي كرده يا نيكي ب        : اكنون بايد پرسيد    

 ! ..نست ؟ سرافكندگي شرقيان يا مايه سرفرازي ايشا
هـاي   ديگران نيز همين حال را داشته اند و هر يكي در زمان خود مردمان را از گمراهـي                 . زردشت را براي مثل ياد كردم       

  و نافهميـده ايـن      پس چه زشتسـت كـه كسـاني ناآگـاه         . رستگاري رسانيده اند    ه  اندازه نياز زمان ب   ه  پستي بيرون آورده ، ب    
 . ند به آنان باز كنند مردان راخوار دارند و زبان ريشخ

كه زيان رباعيات خيام و ديـوان حـافظ را نمـي دانسـتند و فريـب هـايهوي شـرق شناسـان را          مرا شگفت افتاده كه كساني    
در ميان توده مي پراكندند ، با ايـن بـي مـايگي زبـان درازي بـه      ، هاي زهرآلود را پياپي چاپ كرده      خورده ، چنان كتاب   

هـا كسـان برخاسـته      مليـون ميـان  ديده بينايي مي نگريسته اند و هر يكي درزمان خـود از            ان با مردماني مي كنند كه به جه     
 . ها سخت ترين نبرد را مي كرده اند ها و ناداني باگمراهي

. بسته يكديگر گردانيده ايـم       ها هم  با دانش  تري پرداخته داستان را    شما نيك مي دانيد كه ما درباره دين به سخنان ژرف          
دارنـد و در      بهتـري داشـته انـد و مـي          سـوي ه   هميشه رو ب    ، كه بر روي زمين پيدا شده اند       آدميان از زماني  : ييم  ما مي گو  

هـا و ديگـري       يكـي دانـش     :چيزي كه هست اين بهتري يا پيشرفت هميشه بايد از دو راه باشد              . آينده نيز خواهند داشت     
 سودي از آن بدسـت نيامـده ، زيـان نيـز      ،باشد) از راه افزار سازي   : م  يا بهتر گوي  ( ها   پيشرفتي كه تنها از راه دانش     . دين  

 . خواهد برخاست 
چيره مي گردانـد و ايـن       ) يا طبيعت   ( دستشان داده آنان را به سپهر       ه  هايي به آدميان آموخته و افزارهايي ب       ها درس  دانش

كـه در نشسـت گذشـته        زيرا چنان . د رسانيد   نيكست ولي به تنهايي بس نيست و آدميان  را به آسايش و خرسندي نخواه              
برمي خيزد و اينست بايد راهي باشد كه آن         » نبرد آدميان با يكديگر   «هاي زندگاني نود درصد از        رنج  ، روشن گردانيديم 

 .  مي ناميم   دين  ما  را  راه و آن نبرد هر چه كمتر گردد 
 » سرشـت جـاني   «ره گردند ، بايد همچنـان بكوشـند كـه بـه               كه مي كوشند كه به سپهر چي       آدميان چنان : تر گويم    روشن

هوده درستي توان رسيد ه از توأم بودن اين دو چيز است كه ب   .  چيره درآيند     ، هاست خودكه سرچشمه نبردها و كشاكش    
  . 

 بـراي  چنين انگاريم كه در ديهي زمين و آب فـراوان مـي باشـد ، ولـي افزارهـايي     :  براي روشني سخن مثلي ياد مي كنم       
روستاييان كشـت بسـياركمي باسـختي مـي كننـد و            . كشتن و درويدن وخرمن كوفتن و درخت بريدن و ماننداينها نيست            

 اسـتاد   .با زد و خـورد و كشـاكش بسـر مـي برنـد           بيشتر روزها را    ،   ها هست  ها و چند تيرگي    چون در ميانه شان دشمني    
 بيـل و     ،   دست آنـان دهـد و دكـاني بـر پـا گردانيـده             ه  رهايي سازد و ب   ها را شنيده به آن ديه مي رودكه افزا         آهنگري اين 

 پياپي مي    ، گاوآهن  و داس و تبر و كلنگ و ديگر افزارها ساخته پياپي بيرون مي ريزد و روستاييان رو به دكان او آورده                      
 .خرند و تكاني در كار كشاورزي پديدار مي گردد 
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 پيكـار رخ مـي دهـد و رو      يـك بـار    بـاز هـر چنـد روز   ست ،ر مياندها  ها و چند تيرگي چيزي كه هست ، چون دشمني     
 مي كوبند و با داس ها گردن  همـديگر را مـي              سر يكديگر ه   ب  ، ها را افزار جنگ گردانيده     ها و كلنگ   ستاييان همان بيل  

 بدينسان    و  يشه مي كنند   از ر   ،  و گاو آهن انداخته      تاخته ، آنها را لگد مال مي گردانند        دروند و به كشتزارهاي يكديگر      
ايـن مـي باشـد نتيجـه اي كـه           .  و گزند چند برابر پيكارهاي پيش مي گـردد             و زيان   پيكار و كشاكش سخت تر گرديده     

 .روستاييان از دانش و هنر استاد آهنگر برمي دارند 
 آغاز مي كنـد كـه بـدي     ، استه روستاييان برخ  خود ليكن در همان هنگام مردي ديگر از شهر به آنجا رسيده و يا از ميان          

هاي آنها را روشن گرداند و راهـي بـراي زيسـتن بـا هـم و دسـت يكـديگر                  ها را به روستاييان بفهماند و زيان       آن دشمني 
هـايي در ميانـه      هاي پاكدالنه پيكار و كشاكش را از ميان ايشان بر مي اندازد و قانون              گرفتن ، نشان دهد و با اين كوشش       

دلي آسوده و انديشه بينا رو بـه كشـاورزي           اينست روستاييان با  . نه براي آسوده زيستن آماده مي گرداند        زمي و مي گزارد   
مـي   ها راآباد   و زمين   كاربردهه  ب جاي خود  را در  مي آورند و بيل و داس و كلنگ و گاو آهن و ديگرافزارهاي سودمند             

 .گردانند و از آسايش و خوشي بهره مي برند 
دانش افزارهايي بدست مردمان مي دهد و دين راه باهم زيستن و از آن افزارهـا  . ان است با دانش و دين      اين مثل حال جه   

 .مي آموزد    را بهره بردن
اينست معني آنچـه    ). ورجاوند بنياد   (هاي بسيار ارجداريست كه ما درجاي خودروشن گردانيده ايم           رشته آميغ  اينها يك 

 . برانگيختگي از رازهاي سپهر است : يا مي گوييم . واري هست ها را بنياد است دين: مي گوييم 
همگي نيكخواهـان آدميـان بـوده انـد و بـه جهـان و               . راه كوشيده اند     زردشت و موسي و عيسي و ديگران همگي در اين         

 . باز كرده اند   به روي جهانيان خرسندي  راه آسايش و  ، زندگاني با ديده بسيار بينايي نگريسته
هـاي   ها و گمراهي    هر يكي گوهر خود را از دست داده و به هر كدام ناداني              ، سو هاي آنها از يك    كه هست دين  چيزي  

ها پـرت و بيگانـه شـده         ها ، امروز انديشه ها ديگر گرديده و آن دين          بسيار درآميخته و از يك سو در سايه جنبش دانش         
 .ي شود بيشترش از اين راهست اين ريشخندها كه به دين م.  مايه خواري آنهاست  واينها

چنـان    بـه    رانده ايم و در اينجا نيازي   رها در جاهاي ديگر سخن بسيا      ها و ناداني   ها باگمراهي  ما درباره درآميختگي دين   
 :  مي كنيم   ياد  مثلي ها  انديشه ها و بيگانه گرديدن دين  ولي درباره پيشرفت  گفتگويي نيست

ن پيش افزارهاي جنگي شمشير و نيزه و تير و تبر و خود و زره و مانند اينها مي بود كه همه               همگي مي دانيم كه تا چند قر      
در آن روزها .  انجام گرفتي ، با اين افزارها شهرها گشادندي ، كشورها گرفتندي ، لشگرها برانداختندي          ها با اينها   جنگ

دست گرفتي ه  ب دوش انداخته ، نيزهه كمر بسته ، سپر بسر گزارده ، شمشير به ه اگر جنگجويي زره به تن پوشيده ، خود ب
 داشـتندي و راه  ش  سـويش بازگشـتي و همگـي پاسـ        ه  ها بـ    چشم  ، و با اين آراستگي بيرون آمده  در كوچه ها خراميدي          

 .برايش گشادندي 
  اگـر   .ه ديگـر گرفتـه   روي ،بار ها به يك ولي امروز كه آن افزارها برافتاده و صد گونه افزار ديگري ساخته شده و جنگ 

چه ديده   مردمان درو با   آيا،  كمر بندد و با چنان آراستگي به خيابان آيد          ه  سرگزارد و شمشير ب   ه  و خود ب   كسي زره پوشد  
 و  بزرگان سـبك       آيا نه آنست كه بچگان او  را  بازيگر پنداشته از دنبالش افتند             ! . اي نگرند و چه رفتاري پيش گيرند ؟         

 ! . . وارش دارند ؟  خ ،سرش شناخته
 خوار و بـي ارج گـردد و ايـن نادانيسـت              ، اين مثليست براي آن كه چيزي چون زمانش گذشت و زمينه اش از ميان رفت              

 بطلميـوس در زمـان خـود بسـيار        يستاره شناسـ   .رخ مردمان كشند    ه  كه كساني چنان چيزي را از دست نهلند و همچنان ب          
گـرد زمـين و نگهـداري حسـاب     ه  ب هاي گوناگون ستارگان  براي باز نمودن گردش   ارجدار بوده و دانشمندان يوناني كه     
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هـاي بسـيار ارجـدار ديگـري بـه ميـان             ولي امروز كه ستاره شناسي تازه آگـاهي       .  كره هايي انگاشته ، هنري نموده         ، آنها
 و ديگر ، زمينه براي گفتـه        آورده و اين دانسته گرديده كه گردش ستارگان ، نه به گرد زمين بلكه به گرد خورشيد است                 

هاي بطلميوس نمانده ، اگر كساني باز آن را دنبال كنند و به روي آن كره هاي انگاري پافشاري نشان دهند ، پيداست كه   
 . مايه روگرداني و بيزاري مردم خواهد بود 

انـده مـي شـود پـس ازو نوشـته           ما مي دانيم كه اين كتاب كه به نام موسي خو          . د  يهاي ديني شما تورات را بگير      از كتاب 
با آن حـال ايـن كتـاب درزمـان خـود بسيارسـودمندبوده و مايـه پيشـرفت                   . شده و چيزهاي بسياري به آن افزوده گرديده         

 مي   بسيار خام و پست  انديشه هاي كه گفتيم مردمان در آن زمان در باره جهان و گرداننده آن چنان. انديشه ها گرديده 
  به آن مـي       ، مردمان  گاوي  را  با  نشانه هاي  ويژه برگزيده            ،   شمار مي رفت      به  مصر كه كانون تمدن      مثال در   . داشتند  

اگر گاوي مي مرده مـي      .  ها  مي نموده اند          فروتني ،  پرستيده اند و  با  همه  آدميگري  در برابر گاوي گردن كج كرده                 
 .  آن نشانه پيدا كنند و براي پرستش با خود بياورند بايسته كاهنان ديه به ديه بگردند و گاو ديگري را با

 گرداننده اين جهان يكي بيش نيست ، آن هم در  ، اينها همه نادانيست«: در چنين هنگامي اگر مردي برخاسته چنين گفته 
سـت كـه     بـي گفتگو   ،و بدينسان مردمـان را از پنـدارهاي بسيارپسـت آزادگردانيـده             » بيرون ازاين گيتي و درآسمانهاست    

 . در آن روز بيش از اين نتوانستي بود و نبايستي بود .  بسيار بزرگ كرده ي كار
 و گفته هاي      همان تورات را پيش كشند      دانش ها ،   ليكن در همان حال اگر كساني بخواهند امروز بااين همه پيشرفت در           

 بي ارجي و خـواري آن كتـاب و همـه             مايه ناچاريست كه به شنوندگان خوش نخواهد افتاد  و              ، گوشها رسانند ه  آن را ب  
 . هاي ديني ديگر خواهد گرديد  كتاب

جدايي ميانه ما با ديگران همينست كه        .بدينسان دراز مي گردانيم تا زمينه روشن گردد و گوشه اي تاريك نماند             سخن را 
ه اين بـس مـي كننـد كـه از     ما در هر چيزي در پي راست آن مي باشيم و مي خواهيم ريشه اش بدست آيد ولي ديگران ب   

 . ريشخند پردازند و با جمله هاي پوچي خود فروشي نمايند ه دور ايستند و فهميده و نافهميده ب
در كجروي ايشان همين بس كه به برانگيختگان كه نيكخواهان جهان بوده اند و هر يكي در زمان خـود جهانيـان را چنـد     

و  اخامـان   هولـي بـا ماليـان و كشيشـان و           . بـان درازي بـاز نمـي ايسـتند          گامي پيش برده اند ، ريشـخند مـي كننـد و از ز             
 بدخواهان جهانند و جهانيان را از پيشرفت باز مي دارند ، راه مي روند و در يـك تـوده                      مانندگانشان كه همگي مي دانيم    

در كجـروي   : ه مي گويم    دوبار. بلكه بيشترشان در خانواده هاي خود كشيش و مال و هاخام مي دارند              . زندگي مي كنند    
 . ايشان همين بس 

.  اين را ايرادي به مـا گردانيـده انـد     ،ما كه در نوشته هاي خود نام خدا مي بريم   . يك ايراد ديگر از آنان درباره خداست        
ي   چندان  باال رفته اند كـه تـاب  شـنيدن  نـام خـدا  را نمـ      »نو انديشان«در كشوري كه صد دستگاه  بت پرستي  برپاست     

 ! . هزار افسوس ! افسوس .  آنان برمي خورد كه نام خدا به گوششان مي رسد »نوانديشي «دارند و اين به دستگاه
 بايد دانست آنان  نام خدا  را كه  مي شنوند چيزهايي را كه از پدران  و  مادرانشان  ،  ياد گرفته يا از ماليـان بـي    ـ نخست

 ايـن گنـاه    كـه گفتـه ايـم    چنـان . خدا را جز به آن معني عاميانه نمي شناسند. آورند به ياد مي  ،فهم و بي دانش شنيده اند     
بزرگي از ايشان است كه نزديك نمي آيند تا بدانند ما چه مي گوييم و نام خدا كه مي بريم چه معنايي از آن مي خواهيم    

    . 
: مثال اگـر شـما از جلـو درآمـده بگوييـد      . نيست بايد دانست ، سرمايه ايشان در اين زمينه نيز جز چند جمله پوچي ـ دوم  

يا خواهند گفت     . »! .  اي بابا در قرن بيستم هم خدا مي شود ؟            « : خواهند گفت  » ! .بردن نام خدا چه ايرادي مي دارد ؟         «
دارد  جدايي مـي   هاي ديگر چه  قرن بيستم با قرن «:  و اگر شما بازگشته بپرسيد       ،   » ها ديگر خدا را از ميان برده        دانش «: 
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هاسـت كـه خـدا را از ميـان      آن كدام دانـش «:  ، يا بپرسيد » ! . در قرن بيستم چه رخ داده كه خدا ديگر نتواند بود ؟          ! .؟  
اينان در ايران از هر چيـز نـامش را يـاد            : دوباره مي گويم    .   خواهيد ديد از پاسخ درماندند و سخني نتوانستند            » ! .برده ؟   

پيروان فلسفه مـادي    : يا بهتر گويم    (  در زمينه خدا نشناسي نيز تهيدستند ، و آن سخناني  را  كه خداناشناسان                   گرفته اند و  
 . ياد نگرفته اند ،  مي دارند ) 

 آنان در حال اينكه خدا را  انكار مي كنند ،  بيشترشان به جادو و فال و كف بيني و ديگر پندارهاي  پست  باور مي  ـ سوم
 و بـا شـما چخيـدن     پاسـخ برخاسـتند  ه  ب  خواهيد ديد ،ميان آوريده  پايي اينها ب    و اگر شما در نشستي سخن از بي        .دارند    

چيزها كـه آشـكاره    اين  ها خدا را انكار مي كنند و به          دستاويز دانش ه  هاي ايشانست كه ب    اين نمونه اي از ناداني    . گرفتند  
اين سخن از جاي ديگـر آب مـي         . هر حال ما بايد به اين ايراد پاسخ دهيم          ه  ب.  باور مي دارند      ، ها ناسازگار است   با دانش 
ايـن  . نمـي پـذيرد       خـدا را  ،  كه گفته ايم فلسفه مادي كه جهان را همين دستگاه سترساي مادي مي شناسد                چنان. خورد  

 همـان راه را گرفتـه        ، ي خـود  هـا  ن كوشش يشما نيك مي دانيد كه ما در ا       .  باشد مي  آن فلسفه      پادآواز  چيزها در ايران  
 در هر زمينه بايد دليل را جلو انداخت كه به هر كجا رفت ، دنبالش رفت و بـه                     :ما مي گوييم  . ها گرفته اند     ايم كه دانش  

، ازترس آتـش     خدا رسانيده ه  اين دليلست كه ما را ب     .  نيز همان راه را گرفته ايم         درباره خدا .  پذيرفت    ،   هر نتيجه رسانيد  
آن خدايي كه ما شناخته ايم بزرگتر از آنست كه نيازمند شناخته شدن باشد و اگـر                 .پذيرفته ايم    خدا را  خ نبوده كه ما   دوز

 . كسي نشناخت به كينه در آتشش اندازد 
) قـوه جاذبـه     (  اسحق نيوتون در پي بردن بـه نيـروي كشـش               انگليسي   دانشمند  داستان،    پي بردن به خدا      در   داستان ما   

 . . چه شد كه به بودن چنان نيرويي پي برد ؟ . . نيوتون نيروي جاذبه را چگونه شناخت ؟ . ت اس
زيسـت و روزي كـه در نزديكـي درخـت             اسحق نيوتون در بـاغي مـي        ، كه نوشته اند و همگي خوانده يا شنيده ايم         چنان

اين سـيب چـرا بـه       «:  شمند به انديشه فرو رفت      مرد دان . پايين افتاد   ه   ديد سيبي از درخت جدا گرديده ب        ، سيبي نشسته بود  
چرا سـيب بـه بـاال نمـي         . . در جهان هر كاري را شوندي بايد بود ، آيا شوند اين افتادن به پايين چيست ؟                  . . پايين افتاد ؟    

زهـاي  دارنـد و هـر يكـي از آنهـا چي            انديشيده چنين دريافت كه چيزها همه با هم كشـش مـي            ». . رود و پايين مي افتد ؟       
در اين ميانه آنچه بزرگتر است و اين نيرو در آن بيشتر مي باشد چون زورمندتر است              سوي خود مي كشد و    ه  ديگري را ب  

به كوچكترها چيرگي مي نمايد و آنها را كشيده به خود مي رساند و اينكه سيب چون از درخت جـدا گرديـده بـه زمـين           
سـپس دامنـه انديشـه را تـا خورشـيد و مـاه و ديگـر كـره هـا                     . مي كشد   سوي خود   ه  را ب  از آنست كه زمين آن    ،  مي افتد   

 . رسانيده يكي از پايه هاي دانشي را پديد آورد 
مي بينيم جهاني است آراسته و بسامان ، مي گردد و نمي فرسايد ، از حـالي بـه حـالي مـي                 : ما نيز همين حال را داشته ايم        

اين جهـان   .  و آراستگي و اين گرديدن و ديگر شدن ، از خودش نتواند بود               مي بينيم آن سامان    افتد و چون مي انديشيم ،     
ديگـر باشـندگان برتـري    ه دسته از باشندگان ماييم كـه آدميـانيم و بـ      در جهان يك  . نه چيزيست كه اينها از آن تواند بود         

   و  خـود     داريم    نمي  ن جهان  ديگر شد    و  گرديدن داريم و ما مي بينيم كه كمترين دستي در سامان و آراستگي و يا در                
اين جهان را پديد آورنده و گرداننـده اي هسـت و           : اينست ناچار شده مي گوييم      .  مي رويم     و ناخواهان  ناخواهان آمده   

كسـاني مـي     اگـر    . همين چند جمله بس مي كـنم    به  نيست ، گفتگو  فرصت   اينجا چون  در .ناميم     مي  »خدا«را   آن
 .  را بخوانند » ورجاوند بنياد«  تر بدانند  را هر چه گشاده تر و روشنخواهند داستان

نمـي  .  اين را مي خـواهيم        ،    مي گوييم  »خدا «ما اگر . داشته   هستي او وا  ه  اينست آنچه ما را به شناختن خدا و خستويدن ب         
از دور   ! . ند و سخنشان گوينـد ؟       كساني كه به ما خرده مي گيرند بهتر است نزديك آي           ! .دانم به اين چه ايرادي هست؟       

 . ايستادن و باجمله هاي پوچي ايراد گرفتن شيوه عاميانست 
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مـي   . »!. نمي گذرد ؟    كارشان   ،  نمي دارند    باور   خدا   كه به   آنان   مگر    ! .ديگر به خدا چه نياز است ؟           « : مي گويند 
گـاه    نمي شناختند  و نمي شناسند و هـيچ          را  آن   كه  ردم عامي  مگر م    ! .به نيروي كشش چه نيازي مي بوده ؟         «  : گويم

 اينان نمي دانند كه گفتگو در زمينه فهميدن و نافهميدنسـت ،    »! .نمي دارند ، كارشان نمي گذرد ؟         پرواي چنين چيزها را   
 . نه در زمينه نياز داشتن و نداشتن 

ننده آن در نهاد آدمي نهاده كه اگر يـك راه خـرد پـذير و                آنگاه نياز هم هست ، زيرا جستجو از گردش جهان و از گردا            
 در » فرمول خـرد پـذيري    «بايد  . ها نيز در اين باره كاري نتواند كرد          دانش. روشن باز نباشد ، پندارهاي بي پا به ميان آيد           

دسـتاويز همـان   ه  بـ هـاي بسـياري كـه امـروز     سـو گمراهـي   بسته گـردد و از آن ) براي آينده ( ميان باشد تا در پندار بافي  
 در برابـر     ، ما اگر نام خدا مي بريم و به آفريدگار راست جهان باور مي داريـم              . خداشناسي در جهانست ، از ميان برخيزد        

هـاي   هـاي پسـت صـوفيان و يـاوه سـرايي           آن با صد گونه ناداني و گمراهي از بت پرستي و گنبـد پرسـتي و پنـدار بـافي                   
 . خراباتيان و بسيار مانند اينها مي نبرديم 

 ما بايستي از خدا سخن رانيم و آنچه را در اين زمينه راستسـت و بـا دليـل     ، ها هم بودي   اگر تنها براي نبرد با اين گمراهي      
هـا   بايـد آميـغ   هـا    چنانكه پيش از اين هم گفته ايم براي بيرون كردن پندارهاي بـي پـا از دل                .  نشان دهيم     ، توان پذيرفت 

 .راروشن گردانيد 
خواست ما از خدا و از ديـن يـك چيـز اسـت و آن اينكـه زنـدگاني از روي       گذشته از همه اينها ، شما نيك مي دانيد كه           

 . خرد باشد 
يكي آنكه مردمان معني جهان و زندگاني را بداننـد و هـر كسـي تنهـا سـود خـود                 : زندگاني آدميان به دو گونه تواند بود        

ديگري آنكه مردمان معني جهان و زنـدگاني رابفهمنـد    .يكه ها باهم درنبرد و توده ها بايكديگر درجنگ باشند           .خواهد
 و در    چه توده ها و چه يكه هـا بـا هـم همدسـتي نماينـد               . هاي خود در بند ديگران باشد        و هر كسي در كارها و كوشش      

آن يكي زندگي جانورانه و از روي خـود خواهيسـت و   . جداست اين در زندگاني يكي نيست و از هم         .ميانه آييني باشد    
   . مي باشد اين يكي زندگي آدميانه از راه خرد

اين كه دين مي گوييم و نام خدا مي بريم جز           . ها در آن راهست      ما خواهاي اين زندگاني آدميانه ايم و اين همه كوشش         
 . اين نتيجه را نمي خواهيم 

هـا افزارهـايي بـه دسـت آدميـان           مي گوييم دانش  . از كرد و به جهان با ديده بيناتري نگريست          بايد چشم ب  : ما مي گوييم    
ولي اين تنها بس نيست ، و راهي نيز بايد بود كه آدميان بـه خـود چيـره گردنـد و                    . داده و آنان را به سپهر چيره گردانيده         

  . ها ي خود را گيرند و چنين راهيست كه دين مي ناميم جلو بدي
هنري از آدميسـت كـه   . از اين سر به آن سر مي رود ،  ها را درنورديده  آدميست كه اقيانوس اين هنري از    :  مي گوييم    ما

ولي مي بايد از اين هنرها سودي برداشت و زندگاني را بهتـر  و               . سوار هواپيما گرديده در باالي ابرها به پرواز مي پردازد           
 ها كشتارگاه باشد و هزارها آدمي خـوراك       اين سودي نيست كه اقيانوس    . ردانيد  تر و جهان را آبادتر و خرم تر گ         خوش

 . سودي نيست كه هواپيماها افزار ويراني شهرها باشد . ماهيان گردد 
در اينجا مي خواهيم بگوييم سخني كه ما از خـدا مـي رانـيم در ايـن راهسـت ، در راه                       . اينها را در جاهاي خود گفته ايم        

چه زشتسـت      !ازند  ددرازي پر  تنها از شنيدن نام خدا به زبان      . پس چه زشتست كه كساني اينها را نافهميده         . زندگانيست  
 ! .  و بي فرهنگي دريغ نگويند  گستاخي مي كوشند   كه  به آنان  و كساني خود نكوشند كه 

رستي يابند و كمترين تكاني ندهنـد       زار مرده پرستي و گنبد پ      چه زشتست كه كساني پدر و مادر خود رافرو رفته در لجن           
و زنان و خواهران خود راگرفتار فالگيران و دعانويسان و جادوگران بينند و پروايي ننماينـد و ايـن همـه ماليـان و روضـه                          
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خوانان را در ميان توده تماشا كنند و اندوهي نخورند ، ولي شنيدن نام پاك آفريدگار را بر خود هموار نگردانند و خيـره                        
 .نه زبان به ايراد گشايند رويا

 با كشيشان مـي بـوده    شان ديني و خدا ناشناسي بوده اند ، آنان كشاكش      ولتر و ديگران كه پيشرو بي       : بگويم    اين را هم  
اگر ولتر و همراهانش بـه خـداي راسـت          ) . خدايي كه ما نيز نپذيرفته ايم       ( و آن خدا رانپذيرفته اند كه گفته كشيشانست         

 .  هر آينه پذيرفتندي و باز نايستادندي راه يافتندي
مـاده اسـت و   «: اما ماديگري ، راستست كه اين فلسفه جهان هستي را جز اين دستگاه سترساي مادي نشـناخته مـي گويـد         

ولي اين فلسفه راه به جايي نتوانسته برد و جهان را گرويـدن بـه خـدا ، بـي نيـاز                       . »و چيز ديگري نيست   ،  هاي آن    نمايش
 . ته گردانيد نتوانس
 از   و اين سامان و آراسـتگي را  اين گردش و ديگر گرديدن   .  اين جهان را جداسر نمي توانيم شناخت         اكه گفتيم م   چنان

،  در پشـت سـر ايـن دسـتگاه سترسـنده مـادي            :  مـي گـوييم        ا ز اينجاسـت كـه ناچـار شـده           .خود او نمي توانيم دانست      
 .  و گرهي از رشته انديشه ها نگشاده  ن زمينه كاري نتوانستهفلسفه مادي در اي. دستگاهي ديگر هست 

روزي بوده كه اينها توده بخاري      «:  الپالس و ديگران درباره آغاز زمين و خورشيد و ديگر كره ها چنين پنداشته اند                  مثال
 و از آن چرخيـدن كـره     مي بوده و در فضا آرام مي ايستاده ولي ناگهان به تكان آمده ، به گرد خود چرخيدن آغاز كرده                   

  .». . . خورشيد پديد آمده 
آيـا  :  مـي انديشـيم        ناچار شده    ولي  مي پذيريم ،    نگرفته ،     ما نيز ايراد  . است  ) تئوري  ( به گفته خودشان اين يك پندار       

آيـا  ! .  بـوده ؟     در خود آن تـوده مـي      ،   و جهاني را به اين آراستگي پديد آورده           آن نيرو كه توده بخار را به تكان آورده        
 .در اينجاست كه ناچار شده به هستي آفريدگاري در پشت سر اين جهان گردن مي گزاريم  ! . چنين گماني توان برد ؟ 
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 نشست سوم
  

 در ايـن   م مي خـواه     و   رانديم سخن      ، مي گيرند  ما   به   بي ديني     بنام     از ايرادهايي كه كساني     ته هاي گذش  در نشست 
 :نشست به زمينه ديگري درآيم 
تـازگي  ه  نوشته بوده كـه بـ     » عرفان و اصول مادي   « زير عنوان      »دنيا«اني گفتاري در مهنامه     رباشد شما شنيده ايد كه دكتر ا      

 در دفتري جداگانه به چاپ رسيده و چون در اين گفتار سخنانيست كـه بـا گفتـه هـاي مـا ناسـازگار مـي باشـد ، كسـاني                    
 .خواستار شده اند در آن باره هم گفتگويي كنيم 

ويژه در سال آخر آزاديـش كـه        ه  نخست بايد بگويم دكتر اراني جوان دانشمندي مي بود و من با او دوستي مي داشتم ، ب                 
او و  بارها در اداره اش با او ديدار مي كردم و گفتگو هايي نيز در ميانه مي رفت ، همچنان در ديوان جنايي كـه محاكمـه                           

 مي بودم هر روز او را مي ديدم و آنچه مي توانستم دوستي و مهرباني دريغ                  كالو من چون يكي از       ، همراهانش مي رفت  
دوم . ايران به چنان جوانان دانشمند نياز بسيار مـي دارد           .  افسوس بسيار خوردم      ، نمي داشتم و سپس كه مرگش را شنيدم       

 آنچه در اين دفتـر نوشـته شـده سخنانيسـت كـه از اروپـا از سرچشـمه مـاديگري          زيرا از اين نوشته دكتر خشنود گرديدم       
مـي شـنيدم و خـود    ) هاي عاميانه  ولي با زبان(  بارها آنها را از اين و آن ن برخاسته و آوازه اش به ايران نيز رسيده ، كه م  

اگر به پاسخي نيـاز بـود پاسـخ         .  گردم   آرزومند مي بودم كه در كتابي بخوانم و يااز زبان دانشمندي بشنوم كه نيك آگاه              
خوشـي خوانـدم و چـون         با    كه از نوشته دكتر آگاه گرديدم ، نسخه اش را از آقاي اسالمي گرفته              رو همان  از اين . دهم  

 : مي پردازم  به آن   در اينجا  هايش به پاسخ نيازمند است ، برخي بخش
تـر گـردانيم و ايـن زمينـه بسـيار       ها را هـر چـه روشـن     آييم و آميغما دوست مي داريم از هر راهي كه توانيم به سخن در   

 . دانشمندانست  ارجدار مي باشد و خود مايه خشنوديست كه گفتگومان با
را عنوان كرده ، ولي اگر كتابش را خوانده ايد ، خواسـت او همـه                ) ياتصوف   (»عرفان«چنانكه ديده مي شود دكتر اراني       

 .ها نيز از آنهاست  دين.  ماديگري مي باشد هاييست كه بيرون از آموزاك
ه ها ي آن و باور داشتن به جاويداني روان و اميـد بسـتن بـ                خوار داشتن جهان و چشم پوشي از خوشي       «برداشت سخن از    

 لـيكن پيـروان     ،ها جدايي بسيار ميدارد       است و شما مي دانيد كه اين چيزها چنانكه در صوفيگري بادين            » زندگاني آينده 
 هايي كه از خدا و از جهان ديگـر و از پـا             همه آموزاك . يگري جدايي در ميانه نگزارده همه را به يك ديده مي بينند             ماد
 چه دين باشد و چه صوفيگري و چـه فلسـفه ، در انديشـه پيـروان مـاديگري                     ، اندرگي به نيكي و مانند اينها سخن مي         تبس

ن يهمـ . ده شدن اميد و يا برخاسته از سودجويي و نيازمندي مـي باشـد               پديد آمده از پستي زندگاني و از درماندگي و بري         
چناني ، چه در يونـان و چـه در هنـد و              هاي اين  زمينه است كه دكتر اراني در اين كتاب عنوان كرده و از يكايك جنبش             

 خودش بوده به رشته سان كه پنداشته بدان  چه در ايران و چه در ديگر جاها به سخن پرداخته و شوند پيدايش هر يكي را                
 .نوشتن كشيده 

 نتيجـه هنـايش چيزهاييسـت كـه از بيـرون بـا               ، هايي كه در مغز آدمي پديد مي آيد        بگفته اينان همه انديشه ها  و دريافت       
نيازمندي ، تـرس ، نوميـدي ، سـردي يـا گرمـي ،          . » نتيجه تأثير محيط است    «: گفته خودشان   ه  ب. دارد   آدمي برخورد مي  
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 دارد و در چگونگي دريافت و انديشـه كـارگر مـي    گونه است در كار مغز هنايش مي  تاريكي و هرچه از اين روشنايي يا 
 . باشد 

تجربه . مغز ماده و فكر يكي از خواص اين ماده است . توان فكر كرد  فقط با مغز مي«: د  سنوي باره چنين مي   دكتر در اين  
تغييـر كنـد ، در سـاختمان و طـرز عمـل      ) رجه حرارت ، رطوبت و غيره  نور ، د  ( دهد كه اگر محيط مادي       به ما نشان مي   

  »…مغز نيز كامالً تابع اين قانونست . رسد  ظهور ميه موجود زنده نيز تغييرات نظير آن ب
باشد ، نيرويي در آدمـي كـه    اين سخنان را ما اگر بشكافيم  معنايش آنست كه در جهان آميغي نيست ، نيكي يا بدي نمي                  

 .  از بد و راست را از كج بشناسد  پيدا نتوان كرد نيك را
ها و صوفيگري و فلسفه سخن رانده و درباره آنهاست كه به چنين گفتاري برخاسته ، ولي چه جـدايي در                      اگر چه از دين   

و همه گويد  آنچه را كه اين درباره دين و صوفيگري و فلسفه مي          ! .  ميانه دين و صوفيگري و فلسفه با ديگر چيزهاست ؟         
 . در هرچيز ديگري توان گفت و دامنه سخن را به همه جا توان كشيد  ،شمارد  مي ها را نتيجه پيشامدها و نيازمندي

. شويم به پاسخ پـردازيم        ناچار مي   در اينجاست كه ما   . در اينجاست كه گفتگو ميانه ما و پيروان ماديگري آغاز مي يابد             
 .اديست  م  فلسفه هاي بزرگ اين يكي از لغزش

 آدمي را همين تن و جان سترساي مـادي        اينان ، اين پيروان ماديگري ،     . اين لغزش از شناخته نبودن گوهر آدمي برخاسته         
دانيم آدمي تنها تن و جان سترسا نيست و درو دستگاه ديگري بنام روان هست و يكي از                   كه ما مي   در حالي . شناسند   مي

 كه داور نيك و بد و راست و كج ميباشد و اين خرد چيزهاي بيرونـي را در داوري      بستگان اين دستگاه روان ، خرد است      
 .آن هنايشي نيست 

هاي بسيار ارجداريست كه فلسفه مادي از آن ناآگاه مانده و ما آنها را بـا سـاده تـرين و اسـتوارترين                        اينها يك رشته آميغ   
 . ها نشان داده ايم  دليل

نماينـد ايـن رشـته گفتـه         لسفه مادي آگاهند و يا پيروي از نوشته هاي دكتر اراني مـي            كه از ف   داريم كساني  ما دوست مي  
   مـا   گفتـه هـاي   ه  ايـراد بـ   ) اگر توانسـتند  ( ما نخواهيم رنجيد كه آنان      . دارند بگويند    هاي ما را بخوانند كه اگر سخني مي       

 .گيرند 
    آن     »هـا واگذاريـد    ولـي سـاختنش را بـه دانـش        شما خوب بر مي اندازيـد       «: گويند   داريم كساني كه مي    ما دوست مي  

 از    چند گامي هم پيشـتر افتـاده ايـم ،         ) شناسند   هايي كه آنها مي    دانش( ها   نوشته هاي ما را بخوانند تا بدانند ما از دانش         
 .شناخته ايم ،  هايي را كه دانشمندان مادي نشناخته بودند  رشته آميغ يك

گونه سخنان پوچ كه جز از عاميان بي دانش  شـاينده نيسـت مـا را                   و با اين    ور ايستند جاي آنكه از د   ه  داريم ب  دوست مي 
 .بيازارند ، پا پيش گزارند و با ما گفتگو كنند 

 ».مغز ماده و فكر يكي از خواص اين ماده است . توان فكر كرد   فقط با مغز مي«: نويسد  دكتر مي
 .باشد  شناسد ، خردست  و مغز يكي از افزارهاي كار آن مي  ميآنچه راست و كج و نيك و بد را: گوييم  ما مي
 در  ، تغييـر كنـد   ) نـور ، درجـه حـرارت ، رطوبـت و غيـره              ( دهد كه اگر محيط مـادي        تجربه به ما نشان مي    «: نويسد   مي

 ».ونست مغز نيز كامالً تابع اين قان. رسد  ظهور ميه  نظير آن ب ساختمان و طرز عمل موجود زنده نيز تغييرات
در خـرد و  . هاي آدمي و در تندي و آهستگي كار مغـز هناينـده توانـد بـود          اين چيزهاي بيروني در سهش    : گوييم   ما مي 

 .گاه ديگر نخواهد گرديد  ها هيچ داوري آن از اين چيزها هنايش نتواند بود و آميغ
ه در جهان شناخته شده و پايش تا به ايـران           هاست مشروطه يا سررشته داري تود      قرن. گردانيم   سخن را با مثلي روشن مي     

شـنويد و    چنين انگاريد كه پنجاه سال پيش از اينست و شما در ايران نخست بار است كه نام مشـروطه را مـي                     . نيز رسيده   
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سـان كـه     بـدين .  مشروطه آنست كه خـود تـوده كشـور را راه برنـد               «  :گويند  پاسخ داده مي    ، پرسيد چون معنيش را مي   
اني از دانايان و نيكخواهان از ميان خود برگزيده ، انجمني يا مجلسي براي شور دركارهـاي كشـور پديـد آورنـد                       نمايندگ

  ».دست ايشان سپارده خود ديده بان باشند  ه وسررشته كارها را ب
ر ميانـه   گفتگوست كه شما آن را شنيده با فرمانروايي خودكامه پادشاهان خواهيد سـنجيد و جـدايي بسـياري را كـه د                      بي

آرزومنـد داشـتن چنـان      ،   خواهيد دريافت و با خرد آزاد ، مشروطه را خواهيد پسنديد و دلبسـتگي پيـدا كـرده                     ، آنهاست
دستگاهي در كشور خود خواهيد بود ، چه شما آن سـخن را در تـاريكي شـب شـنويد و چـه در روشـنايي روز ، چـه در                               

اينهـا  . در خانه خود باشيد و چه زنجير به گردن و در گوشـه زنـدان                سرماي زمستان و چه در گرماي تابستان ، چه آزاد و            
 .هيچ يكي هنايشي در داوري خرد شما نخواهد داشت 

اگر كسـي گـردن     .  از شناختن معني مشروطه زودتر به تكان خواهد آمد            ، آري اگر كسي از دربار خودكامه ستمي ديده       
 بـا آنكـه نيكـي     ،بـرد   اگر كسي از دربار خودكامـه سـود مـي       ، سو  آن از.  بيشتر خواهيد سهيد      ،   افراز و آزاديخواه است   

 به دشمني و كينه توزي نيـز خواهـد           ، اگر كسي تيره مغز است    . مشروطه را خواهد دريافت ، خواهاي آن نخواهد گرديد          
 .برخاست 

ت كـه دانشـمندان مـادي از    اينها چيزهاييست كه ما آزموده ايم و ديده ايم و مي آزماييم و مي بينيم و خود جاي شگفتسـ       
 .اينها ناآگاه مانده اند 

هـاي    اين پابندي كه پيروان ماديگري به پاي خود زده و چنين خواسته اند كه جز ماده و نمـايش                    ، اگر راستي را بخواهيم   
يـده در   به چيز ديگري گردن نگذارند ، ميدان را به آنان بسيار تنـگ و خـود ناچارشـان گردان                  ) هاي آن    و يا هنايش  ( آن  

 .ها چشم پوشند  بسيار جاها از آميغ
  ،گوييم خدا را در آسـمان نشـانده   نمي.  همه كارها را به پشت سر سپهر اندازيم        ، ها ما نمي گوييم همچون پيروان كيش     

 . فرشته در زير دست او گزاريم كه يكايك كارها را با دستور جداگانه به انجام رساند  ها مليون
راست نيست .  ماديگري پافشاري را بيرون از اندازه گردانيده ، پيروي از دليل هم ننماييم  در ست كه هم راست ني   ولي اين 

 .ها نيز چشم پوشيم  كه از آميغ
هاي بي بند و رسن در خداشناسي و ايـن           آن پنداربافي . بايد پيروي از دليل كرد كه به هر كجا برد ، رفت             : گوييم   ما مي 

 .پاست  دو بي  هر ، ماديگريپافشاري بيش از اندازه در
 پـاي پنـداربافي   باشد و در دوري از خرد هـم   پندار بافي نمي جز  مي بينيم كه   ماديگري ما گاهي سخناني از اين پيروان    

 .باشد   مي  ماليان هاي كشيشان و
 از خود آن يـاد كنـد ،   هاي جهان ، شوندهايي ها و آراستگي مثالً يكي از پيروان ماديگري كه بسيار كوشيده براي سامان       

 .ها انداخته و به سخنان شگفتي پرداخته  خود را به سختي
رو   اين درخت چون خواهاي آنست كه نژادش بـر نيفتـد و هميشـه بمانـد از آن                   :مثالً درباره درخت زردآلو چنين نوشته       

يوه خواران آنها را ديده ، بچيننـد        هاي سبز نمايان باشد و م      گرداند كه از ميان برگ     ميوه هاي خود را زرد و درخشان مي       
مرد دانشمند براي آنكه دست آفريـدگار را        . هاي نو سر برآورد       نهال  ، و بخورند و هسته ها را به زمين اندازند كه از آنها           

 .براي درخت زردآلو هوش و فهم و انديشه بيشتر از آدميان ستوده است ، در كارهاي جهان نپذيرد 
 ! . دارد ؟ آيا چه دليل با خود مي! . پنداربافي نيست ؟آيا اين : پرسيم  ما مي

من از خواندن برخي از سخنان دكتـر بـه يـاد            . خوريم   در اين نوشته هاي دكتر اراني نيز ما به چنان تكه هايي بسيار بر مي              
 .داستاني افتادم كه چند سال پيش براي يكي از دوستانم رخ داده بوده 
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بامدادگاه كـه از  : گويد   مي . كاال و كاچال بسيار برده بود   شبانه دزدي به خانه اش آمده     چند سال پيش يكي از دوستانم       
پيشامد آگاه شديم برخاستم و به كالنتري شتافتم و از آنجا يك پاسبان و يك بازجو همراه گردانيدند كه بـه خانـه آمـده         

ند و از كـاال و كاچـال كـه بـه دزدي رفتـه بـود                 ها كنند و اينان چون بـه خانـه آمدنـد و در و ديـوار را بـاز جسـت                     بازرسي
. كردنـد   ها مـي  گرفتند و پرخاش  جاي همه چيز به خودنمايي و برتري فروشي پرداخته به من ايرادها مي            ه  بازپرسيدند ، ب  

كنيد كـه    چرا اين ديوارها را بلند نمي     «:  ديگري گفت    » ! . داري ؟  تقصير خودت است چرا سگ نگاه نمي      «: يكي گفت   
مال بـرده ،   همه   چه خواب سنگيني داشتيد كه دزد آمده و اين«:  باز آن يكي با پرخاش گفت    » ! . نتواند باال بيايد ؟    دزد

بنـده خـدا    . گناه خودتانست كه در اينجـا خانـه خريـده ايـد             «: وبه را از دست نداده گفت       ن آن يكي     » ! .بيدار نشده ايد ؟   
  »اينجا آخر دنياست

پـس ديگـر    .  پس دانسته شد دزد هيچ گناه نداشته         «: ستوه آمده گفتم    ه  ها چندان شد كه من ب      رادگيرياين اي : گويد   مي
 . اين را گفته از خانه بيرونشان كردم » ! .خواهد ؟ بازجويي و بازرسي چه مي

نداشته و چـه    ) زي  نيروي مغ ( آدمي هيچ نيرو     . بايد گفت     مي  دارد كه   برمي   برداشتي  دكتر نيز در اين نوشته هاي خود      
 ها و دره ها و بيابـان   اين كوه ،   كند در جهان هرچه كرده و مي     . ها از خود داراي اختيار نبوده        ها و چه در بدي     در نيكي 
 .هاست   نيازمندي دستي ها به هم

 :ستايد  ي چنين م اراني دكتر  كرديم ،  ياد  كوتاهي   به   پيش در نشست  كه ما   داستان برخاستن زرتشت مثالً
در يـك محـل در   .  تضاد زياد آب و هواي آن بر حسب زمـان و مكـان اسـت      ،  از اختصاصات مهم اوضاع طبيعي ايران      «

 در دو    ،  آب و هوا كامالً متفـاوت و در يـك زمـان             ، هاي مختلف يك شبانه روز     دوفصل كامالً متفاوت حتي در ساعت     
 از طـرف ديگـر خشـكي و كـم آبـي          .شـود     كلي مختلف ديده مي    محل به نسبه نزديك نيز اوضاع جوي و طبيعي نيز به          

 .قسمت اعظم اين سرزمين و محدود بودن دره هاي مساعد و خوش آب و هوا نيز از اختصاصات طبيعي ايرانست 
شـرايط طبيعـي سـابق    .  در طرز تفكر و زندگي ايرانيان تأثير اساسي داشـته اسـت             ، له اول حواضح است اختصاصات در و    

 .دانيم موجب زندگاني ايالتي و چادرنشيني است  كه مي نانالذكر چ
تبديل شدن چادرنشيني به زندگاني دهقاني و شـهري يـك     . به همين جهت چادر نشيني هنوز هم در ايالت ايران باقيست            

امـل  يـك ع ) تولد بيش از ششصد سال قبـل از مـيالد   (  عقايد زردشت  .قدم ترقي در زندگاني ايراني بايد محسوب شود      
) سگ و گـاو  ( ترقي براي آن زمان بوده است و مردم را به زندگاني دهقاني و شهرنشيني ، محبت به حيوانات اهلي مفيد                

كرده است و الزم نيست ما شرح دهيم چگونه اين مـذهب نيـز كـامالً در                  و احترام به آب و درخت و زراعت دعوت مي         
 .تحت تأثير شرايط مادي محيط ظاهر شده است 

ه ام سگ براي پاسباني گله ، احترام گاو براي زراعت و احترام به آب و درخت در سرزمين گرم و خشك صـرف بـ                    احتر
اگر صرف ترحم به موجودات زنده از نظر اخالق مورد توجه زردشت بـوده ممكـن بـود بجـاي                  . واسطه احتياج ماديست    

 مذهب زردشـت ماديسـت اصـوالً  عـاري از عناصـر              چون. سگ و گاو مثالً سوسمار و وز غ را براي احترام پيشنهاد كند              
  .»منتها اين مذهب نيز مانند ساير مذاهب بعدها دستخوش پيشامدهاي تاريخ شده است . عرفانست 

هـاي   چنانكـه گفتـيم در زمـان      . ببينيد چگونه آقاي دكتر از بسيار چيزها چشم ميپوشد تا سخن خود را بـه كرسـي نشـاند                    
 نيروهـاي    ،   شـناختند  بـود كـه چـون جهـان را يـك دسـتگاهي نمـي               ردمان بت پرستي مي   باستان يك گرفتاري بزرگ م    

هـا بـه     زردشت بـا آن نـاداني     . پرستيدند   پنداشتند و خداياني از پندار خود پديد آورده ، مي          بسياري را در آن كارگر مي     
( باشد و آن نيرو يا خدا   ر نمي نبرد برخاسته و اين روشن گردانيده كه جهان يك دستگاه است و درو جز يك نيرو كارگ                

 .بوده  اين پايه بزرگي در دين زردشت مي. باشد  در بيرون از اين جهان مي)  اهورا مزدا  ،گفته خود زردشته يا ب
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ها و   نيكي) و همچنين در كالبد آدمي    (  اين روشن گردانيده كه در جهان         ، ها رانده  ها و بدي   نيز زردشت سخن از نيكي    
تا آنجـا كـه مـا دانسـته         . گرداند  دور  ها   ها باشد تا تواند خود را از بدي        ت و هر آدمي بايد خواهاي نيكي      ها توأم اس   بدي

بوده و آدميان نيازي به آنكه خـود را نيـك         هم در پرده تاريكي مي    ) داستان نيك و بد     ( ايم پيش از زردشت اين داستان       
 . نمي ديده اند  ، گردانند

نمايد كه ايرانيـان در زمـان زردشـت كـوچ       چنين وا مي ،پوشد و تاريخ را نيز به كنار گزارده دكتر از همه اينها چشم مي     
بوده و زردشت برخاسته تنها براي اينكه آنان را به ديه نشيني و كشاورزي وا دارد و از آيـين زردشـت تنهـا ارج                    نشين مي 

 .گزاردن به آب و درخت و گاو و سگ را به ميان مي آورد 
 ، همانـا خواسـتش اينسـت كـه     »… چون مذهب زردشت ماديست اصوالً  عاري از عناصـر عرفانسـت       «  :يد  اينكه مي گو  

ولـي ايـن سخنيسـت كـه تـاريخ و جسـتجوهاي       . گفتگو از اهورا مزدا و مانند اينها را ديگران به دين زردشت افزوده انـد                
هـا و   داستان اهورا مـزدا و گفتگـو از نيكـي   : گويم   ه مي دوبار .  بودنش را باز نموده اند        پا  بي  دانشمندان اروپا و آمريكا   

 .بوده ها پايه هاي بزرگي در دين زردشت مي بدي
آدمـي داراي نيروهـاي مغـزي       : چيزيست بسيار آشكار    ! . پوشند ؟  ها چشم مي   من در شگفتم چرا اين دانشمندان از آميغ       

 .يگري خرد است بسيار است كه يكي از آنها پندار است ، ديگري انديشه است ، د
افسـانه گاومـاهي    . پندار آنست كسي بنشيند و از مغز خود چيزهايي پديد آورد كه خود پذيرد و به ديگران نيز بازگويـد                     

و  زمـين بـه روي شـاخ گـاو      :   مردم چون چگونگي زمين را نمي دانستند يكي با خود نشسته و چنين گفته                  ، پنداري بوده 
 .اين را پنداشته و به ميان مردمان انداخته است .  روي آب دريا ايستاده گاو به روي پشت ماهي و ماهي به

اينكه اسحاق نيوتـون از  . انديشه آنست كه كسي از چيزي به چيز ديگري پي برد و از يك دانسته به يك نادانسته راه يابد         
 .بوده   مي  نتيجه انديشه ، راه يافت) قوه جاذبه ( افتادن سيبي به نيروي كشش 

دانسـت كـه در      مي   نيوتون   اينكه   .هاست    راهنماي آدمي به سوي آميغ       و   بد   و   نيك   و   راست و كج     شناسنده  دخر
جهان چيزي يا كاري بي شوند نتواند بود و به همين عنوان از افتادن سيب به انديشه فرو رفت و شوند آنرا جسـت ، نتيجـه            

 .بوده   مي خرد
 بيش از هر  ، ها كه در ميان بوده ها و دانش و آن همه ناداني اي آدمي هميشه در كارست اين نيروها همچون ديگر نيروه    

 . نتيجه اينهاست  ، چيزي
 . زندگاني بسيار بهتر از اين بودي  ،اگر اين نيرو در آدميان نبودي. باشد  هاي آدمي مي پندار يكي از گرفتاري

آدميان را ، بوده  مي  پندار  نتيجه هايي كه   گمراهي و ها  ناداني  يشه  هم بينيم  مي،  نگريم  ما چون به گذشته جهان مي 
 مـثالً   . پرداختـه  ها به نبـرد مـي   بار كسي يا كساني برخاسته با پشتيباني خرد با آن ناداني         داشته و هر زمان يك     گرفتار مي 

  دسـتگاه   يـك      را   جهان   انبوه مردمان ،     .بوده   ها مي  هاي باستان بت پرستي يكي از گرفتاري       كه گفتيم در زمان    چنان
  تنـديس   و خـداياني پديـد آورده    خـود    پنـدار   از  مي پنداشته انـد  و  كارگر  آن  در را   بسياري   نيروهاي  ،   نشناخته
ه و  سو در برابـر ايشـان زردشـت و موسـي و ديگـران برخاسـت                 از اين   .گردانيده اند     خود را گرفتار آنها مي       ساخته  هايي

 .كوشيدند  مي  ها   بت پرستي  به  مردمان به رهانيدن ،  خردها و انديشه ها را به تكان آورده 
و بـه يـك رشـته       ) زننـد    و يا خود را به ناآگاهي مي      ( ناآگاهند    از اينها     ماديگري  پيروان    ولي بينيم   اينست آنچه ما مي   

 .پردازند   مي دليل و زوركي سخنان بي
هـاي    و بـدآموزي    گزارنـد   نمـي    دسته ديگـر جـدايي      هاي  و آميغ پژوهي    دسته  يك    هاي نه پنداربافي نخست آنان ميا  

 مـثالً صـوفيان كـه بـه          .كشـند     رشته مي    يك   به   و دلسوزان    نيك خواهان   هاي  و پنداربافان را با راهنمايي      سودجويان
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 مردمان را بـه گوشـه گيـري و بيكـاري و چشـم                 داشته پاي ديگري جهان را خوار      بي  پندار  يا    »وحدت وجود «دستاويز    
 مردمان را بـه كوشـش        ، ها كه بيكاري و گوشه گيري را بد شمارده          بنيادگزاران دين    و   وا داشته اند    ها پوشي از خوشي  

  نان سـراغ  آميغي در كارهاي هيچ يكي از آ و بيند  دكتر اراني همگي را به يك ديده مي        . در راه زندگاني برانگيخته اند      
 .دارد  نمي

 چـه    و چه از روي دليل ،  چه از راه پندار بوده    ،    از جهان ديگري يادي كرده       يا    برده  »روان « يا   » خدا « نام    كه هركسي
شمارد و همـه را    نيكخواهان و راهنمايان ، دكتر اراني همه را صوفي مي   از   و چه   بوده  مي   و فريبكاران    بدآموزان  او از 

 .سنجد   مي  سنگبه يك
 اهللا    اهورا مزدا يـا يهـوه يـا          با  ،   اوسيريس كه يونانيان و مصريان مي پنداشته اند        يا    پولون آتنا يا     يا    در نزد اينان  زيوس    

 .باشند  دارد و همگي در يك جايگاه مي يك ارج مي  نام برده اند ،   محمد  و  موسي  و كه زردشت
: گفتـه خودشـان   ه يا ب( ها  ها و سودجويي  نيازمندي   نتيجه ،فلسفه ، چه صوفيگري ، چه ديندوم آنان همه اينها را ، چه      

 .گزارند   ارجي به پندار يا انديشه يا خرد يا ديگر نيروهاي مغزي آدمي نمي ، شمارده ) نتيجه تأثير محيط
و بدبختيست كه تـوده بردگـان يـا زيردسـتان     باور داشتن به جاويداني روان و اميد بستن به زندگاني آينده نتيجه بي نوايي      

 .گردانيده اند  بوده اند و با اين اميدها خود را دلخوش مي يوناني دچار آن مي
داشته   و ديه نشيني مي      كشاورزي   به   ايرانيان كوچ نشين    هاي او در سايه نيازي بوده كه       برخاستن زردشت و آموزگاري   

 .اند و زردشت جز همين را نخواسته 
ها بـه زيـارت كعبـه     به پاس سودي بوده كه مردم قريش در مكه از آمدن عرب،  ايش اسالم و برخاستن پاكمرد عرب       پيد
 . اسالم و ايمني و آرامي در عربستان به فزوني آن سود اميد مي بسته اند   هاي برده اند و در سايه بنيادگزاري مي

 دانم به كوشش    نمي   .مي سرايند   ) افسانه اي   : يا بهتر گويم     (  هاي انديشه اي ، چنين داستاني      براي هر جنبشي از جنبش    
جنگيم و همه دسته هاي زورمند كشور را با خود دشـمن         مي  هاي توده ها    و گمراهي   ها هاست با ناداني   هاي ما كه سال   

انگيـزه هـا از پنـدارهاي    چه داستاني خواهند سرود و چه شوندها و يـا     ،   و به اين همه گزند و زيان مي شكيبيم            ساخته ايم 
 .خود پديد خواهند آورد 

چـه  ! .  افسـانه گـاو مـاهي چگونـه پديـد آمـده ؟               پـس   ،    بيرونيسـت    اگر هر باوري نتيجـه چيزهـاي        :از آنان بايد پرسيد     
تـوان   آيـا مـي   . داشته انـد     پا مي   بي   باورهاي  يونانيان و روميان و توده هاي ديگر صدها       ! . را پديد آورده ؟    چيزهايي آن 

 ! . هريكي از آنها را نتيجه چيزهاي بيروني دانست ؟
داشته اند كه داراي يـك چشـم و    مردمي در آنجا نشيمن مي، پنداشتند كه پيش از رسيدن ايشان به يونانستان    يونانيان مي 

 .بوده اند   مي  پيشانيشان هم در آن
هاي آن سرزمين و يا در ميان پيشـامدهاي      ان دره ها و كوه    شوندي در ميان آب و هوا و ساختم       ،  توان به اين پندار      آيا مي 

 ! . زندگاني پيدا كرد ؟
پنداشـتند   يونانيـان مـي    . هاسـت     آمـازون    افسـانه    درآمـده ،     نيـز    فارسـي   هاي  يوناني كه به كتاب     افسانه هاي  يكي از   

  ان زن است ، سپاهيانشان زنهايند ،شاهش. كشوري در شرق هست كه همه مردمش زنانند و يك مرد در ميان ايشان نيست            
بـوده كـه يكـي از نويسـندگان تـاريخ اسـكندر او را بـه                  اين افسانه چندان شناخته مـي     . كارگران و كشاورزانشان زنهايند     

چـه   آيا به اين افسـانه   .پا را در شاهنامه فردوسي نيز مي يابيم  نيز برده و ما اين داستان بي) ها   يا آمازون ( جنگ اين زنان    
 ! .شوندي در ميان چيزهاي بيروني توان پنداشت ؟
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  هـا   و بـت پرسـتي     هـا   نـاداني    بـا    نبردهـا    و  هـا   كوشش   آن   به  را    زردشت    پذيرفتيم كه    ما هم   :گذريم   از اينها مي  
آنهمـه  : پرسـم    مـي  ولي  جز به اين آهنگ نبوده ، و آن ديني كه بنياد گزارده   برانگيخته   ايرانيان به كشاورزي    نيازمندي

 ! .  كه  ياد داده بود ؟،ها را به او  آميغ
ولـي در آن زمـان   .  امروز چيز سـاده و آشكاريسـت     اين كه جهان يك دستگاهست و درو تنها يك نيرو كارگر ميباشد ،            

را از  بـوده ، آن      دانسته و جاي پرسش است كه زردشت كه به گفته اينان يك تن همچون ديگـران مـي                  كسي اين را نمي   
 ! . كجا دانسته ؟

 ، بودنـد   نگاهبانان كعبـه مـي      كه   همچنين پذيرفتيم كه پيغمبر اسالم آرزويي جز ايمن شدن عربستان و فزوني سود قريش             
او آن نيـرو را  از  : پرسـيم    لـيكن مـي   . هاي بـزرگ برخاسـته       داشته و تنها براي اين خواست كوچك به آن كوشش          نمي

 آسانيست كه كسي در برابر همگي ايستد و راه تازه اي براي زنـدگي بـاز كنـد و آيـين نـوي                  آيا اين كار  ! . كجا آورده ؟  
 ! .پس چرا ديگران ماننده آن نتوانستند كرد ؟! . بنياد گزارد ؟

 از دور ايسـتاده      .ها را از نزديك بسنجند و بفهمند       پيروان ماديگري اين نخواسته اند كه گامي پيش گزارند و داستان دين           
 . پرداخته اند  گونه سخنان بسيار خام نبه اي

مايـه كـه      بـي    جوانـان   ها و بنيـادگزاران آنهـا درسـت ماننـده اينسـت كسـاني از               هاي دكتر اراني درباره دين     اين داوري 
شـنوند از دور   گوييم ، مـي  رمان و فرهنگ و ديگر زمينه ها مي     و     شعر   و سخناني را درباره     بينند هاي ما را مي    كوشش

  .»! مقصودشان شهرتست !  بلي ديگر  «: گويند  اده با خود چنين ميايست
 در كتاب دوست يابي هـم نوشـته يكـي از    «: سروده  اين به تازگي رخ داده كه يكي از آنان در نشستي نشسته و چنين مي  

  ، گوينـد  ياز شـعرا بـد مـ    كـه   كسـاني .  آرزوي شـهرت و بزرگيسـت     ،  واميـدارد   كوشـش ه   را بـ    هـا  عواملي كه انسـان   
 «: يكي از شنوندگان پاسخ داده و چنين گفتـه            . » …راه شناخته و بنام گردند       خواهند از اين   مقصودشان همينست و مي   

آنگاه گرفتم كه سخن تو راستست و   ! . گرداند ؟  آيا كسي هم به آرزوي شهرت خود را با هرگونه رنج و گزند دچار مي              
سخنانشـان چـه بگـوييم كـه همـه از      ه  ولي ب  آرزوي شهرت برانگيخته ،ام  و  سعدي      دشمني با حافظ و خي    ه  اين دسته را ب   

 »! . آيا اينها را نيز آرزوي شهرت ياد داده ؟! . روي دليلست ؟
 هـا   دكتر اراني دليل مي آورد كه زردشت كه مردم را به مهرباني با سگ و گاو و ارج گزاردن به آب و پروردن درخـت                        

اگر صرف ترحم به موجـودات زنـده از نظـر اخـالق مـورد توجـه                 «: گويد   مي. بوده   ي نيازمندي مي   از رو   تنها واداشته  
  .» را براي احترام پيشنهاد كند  وزغ   و گاو مثالً سوسمار و جاي سگه  ممكن بود ب ، زردشت بود

كوشـيده انـد     ني آدميان مي  دانم چرا دكتر نينديشيده كه زردشت و ديگر دين گزاران به آبادي جهان و نيكي زندگا                نمي
 وا    مردمان را به مهرباني با آنـان        اينست سگ و گاو را چون به آن آرمان سودمند مي ديده اند            . بوده   و آرمانشان اين مي   

 ! .از وزغ و سوسمار چه سودي به آبادي جهان و نيكي زندگاني آدميان توانستي بود ؟. داشته اند  مي
در ميان باشندگان زنـده چيزهـايي هسـت كـه بـا             . دارد    عنواني در نزد خرد نمي     »ن زنده بخشايش يا دلسوزي به باشندگا    «

 .سازد و بايد نابودشان ساخت  آبادي جهان و نيكي زندگاني آدميان نمي
 و خـود ترازويـي بـراي         كوشـيده انـد    خواهم بگويم زردشت و ديگر دين گزاران به يك آرمـان بسـيار بـزرگ مـي                 مي

  گـاه نيازمنـديهاي    هيچ. نشده اند   ) يا محيط   ( گاه زبون چيزهاي بيروني      هيچ. داشته اند    ر دست مي  شناختن نيك از بد د    
 .مادي سرچشمه اي براي انديشه و كار ايشان نبوده 
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 از نيازمنـديهاي مـادي بـراي آنهـا نتـوان             هايي واداشته اند كه هيچ انگيـزه اي        زردشت و ديگران آدميان را به نيكوكاري      
ها خرد را راهنماي     ها بر اينست كه آدمي جلوي آز و هوس خود را گيرد و در كارها و كوشش                 نياد همه دين  ب. شناخت  

 ! .ها چه انگيزه اي از نيازمنديهاي مادي تواند داشت؟ اين آموزاك. خود گرداند 
 ور حـالج مـي  رساند جملـه هاييسـت كـه دربـاره منصـ       يك مثل ديگر از كتاب دكتر كه سستي گفتارهاي او را نيك مي            

بلكه قيام بر عليه    . گفتن او حقيقتاً ادعاي خدايي نبود       ) انا الحق   ( منصور حالج از طبقه متوسط بود و        «: سان     نويسد بدين 
قدرت و اهميت مخصوص خدا بود و اگر يك مركز مقتدر خالفت بدسـت حامـد بـن ابـي العبـاس وزيـر خليفـه مقتـدر                            

  .»كامالً براي حفظ قدرت مركز خالفت است )  هجري ٣٠٩ سال( كند  عباسي اقدام به كشتن وي مي
گفتن كه گـاهي حـالج   ) اناالحق ( آيا از يك جمله ! . آيا داستان حالج چنين رنگي سياسي داشته ؟! . آيا اين راستست ؟   

آيا اينها را تـوان      . ! از چيرگي و توانايي خليفه هاي اسالمي توانستي كاست ؟           ، زبان مي رانده اند   ه  و شبلي ، نيمه نهاني ، ب      
در شـگفت نبايـد بـود كـه         ! . آيا در شگفت نبايد بود كه دانشمندي به چنين گزارش هايي بي دليل پردازد ؟              ! . پذيرفت ؟ 

 ! .دانشمندي از داستان روشني چشم پوشد ؟
يـا  ) دت وجـود وحـ (تاريخچه پيدايش صوفيگري را در ميان اسالميان خود دكتر چنين ياد كرده كه پنـدارهايي كـه بنـام                  

از زمان افالطون و ارسطو پيدا شده همراه فلسفه يونان به ميان مسلمانان آمد ، و در اينجـا شـوند پيـدايش                  ) اتحاد و حلول  (
ايـن  .  اين صوفيگري پديد آمده از گفته هاي پلوتينوس بـوده             ، ر از آن خواهيم    ت اگر راست . صوفيگري اسالمي گرديده    

. چيـز اسـت      در جهان آنچه هست همه يـك      »: گفته كه كوتاه شده آنها اينست        فلسفه مي فيلسوف رومي سخناني با زبان      
روان به اين جهان آمـده و در آرزوي پيوسـتن بـه آن سرچشـمه يـا مـيهن                    . خداست و چيزهاي ديگر از آن جدا شده اند          

  .»تواند پيوست ) دا خ( خود گردد به آن سرچشمه هستي  در اين جهان نيز اگر كسي از خود بي. نخست خود باشد 
خواهيم همه چيـز را در اينجـا    نمي. خواهيم بگوييم اينها از كجا برخاسته  اينها فشرده گفته هاي پلوتينوس است و ما نمي      

كسـاني از   . دسته بسيار خوش افتاده      اين سخنان چون در قرن دوم اسالمي به ميان مسلمانان آمده به يك            . روشن گردانيم   
ليس في جبتـي اال  ( و ) انااهللا ( شور آمده ديوانه وار به جمله هايي از ه  ب»باشيم مي خداييم و با خدا يكي     ما  «شنيدن اينكه   

يا ( يكي از آن كسان حسين      . و مانند اينها برخاسته اند و از خود پندارهايي به آن پندارهاي پلوتينوس مي افزوده اند                 ) اهللا  
اگر دكتر داستان حـالج     . گشاده   ديده و به برخي جمله هاي پا در هوا زبان مي          گر حالج بوده كه ديوانه وار مي     ) منصور  

 اين دانستي كه كارهاي او پايه اي جـز هـوس نداشـته و آن معنـايي كـه                     ، را در تاريخ طبري و ابن مسكويه خوانده بودي        
كه داراي چنان دورانديشـي و     سيهمچنين حامد بن ابي العباس ك     .  هيچ نمي زيبد      ، دهد گفتن او مي  » انا الحق   « دكتر به   

به اين سخنان دكتر عنـواني جـز      . بوده    نمي  ، گفتن حالج بيمي براي آينده خالفت كند      » اناالحق  « باريك بيني باشد و از      
 .پندار نتوان شناخت 

در  . كوشش هاي  دورانديشانه ديگري  و  دستاويزهاي  هناينده  ديگري مي بايست, براي كاستن از توانايي خالفت 
گفتن و خود را  به شكنجه هاي جان گزا سپردن جز يك خودكشي بسيار بي » اناالحق « بي پرده , جايي همچون بغداد  

 .خردانه شمرده نتواند بود 
اگر دكتر اراني اين سخن را درباره باطنيان كه يك دسته  سياسي  مي بودند و راستي را به برانداختن خالفت اسـالم  مـي                      

 .فته بودي  جاي ايراد نبودي گ, كوشيدند 
و چـه  , چه راست و چه دروغ , باورهايي كه از نخست در ميان آدميان پديد آمده   . به سخن بيش از اين دامنه   نمي دهم           

اين نـه راستسـت كـه همـه باورهـا از هنـايش            . سرچشمه آنها خرد و انديشه و فهم و يا پندار بوده            , سودمند و چه زيانمند     
 .نه راستست كه در جهان  آميغ ها نيست .  يست چيزهاي بيرون
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از . پندار يكي از گرفتاري هاي آدمي است و ناداني ها و گمراهي ها بيش از همه نتيجه آن مـي باشـد   : دوباره  مي گويم    
ا اينهـا تـوان     خرد و انديشه و فهم  راهنماي آدميان به آميغ هاست  و چاره گمراهي ها و ناداني ها را ب                    ,  اينسو در برابر آن     

 .كرد 
هميشه پنداربافي ها و گمراهي هايي به ميان آمده و از اينسو آميغ هايي رو . در جهان تاكنون اين دو چيز در نبرد بوده اند 

 .اين نبرد هميشه  در كار بوده و اكنون هم در كار است . نموده و آنها را از ميان برده 
چنين سخن را . ادي با پيشامدها يا چيزهاي ديگر به يك بار بي هنايش است با اين حال ما  نمي گوييم نيازمندي هاي م

چيزهاي بيروني و نيازمندي ها و پيشامدها تنها در فزوني رواج و تندي پيشرفت : ما  مي گوييم .  هيچ گاه نبايد گفت 
گمراهي ها و ناداني هاي . باشد به ويژه پندار كه رواج آن بيش از همه از اين راه .  يك پندار يا باور تواند هناييد 

بيشتر آنها چنانست كه يا خود  خوشايند مردمان بوده و يا زمينه براي رواجش , گوناگون كه در ميان مردمان رواج يافته 
 .آماده گرديده 

به شعرسازي يا شاعري در ايران از قرن ها رواج مي داشت و ما ديديم كه در زمان ما ناگهان : براي مثل  مي گويم 
به جايي رسيد كه مي توان گفت پنجاه درصد جوانان درس خوانده به شاعري گراييدند و در هر , رواجش افزوده 
حكمرانان در شهرها به جستجو از گورهاي . برپا گردانيدند , كه انجمن شاعران مي بود » انجمن ادبي « شهري از ايران 

 .هزاره فردوسي و جشن هفتصد ساله سعدي گرفته شد . د شاعران كهن برخاسته ، گنبدها به روي آنها افراشتن
يا بهتر گويم  بازي كردن با سخن و قافيه جفت كردن ، چيزيست كه خوشايند كسان  , چگونگي آنست كه شعر ساختن 

بسيار كساني دوست دارند كه بنشينند و با پهلوي هم گزاردن  واژه ها و پيش و پس گردانيدن آنها شعري . مي باشد 
در نهاد آدمي چنين هوسي . از ساختن شعر و از خواندن آن به ديگران لذت  مي برند . پديد آورند » مضموني « ازند و س

ايرانيان نيز پيروي كردند و شاعران بسياري در , و چون در عرب شعر رواج  مي داشت , هست و در ايرانيان نيز مي بوده 
 مغول و پس از آن كه دوره ناتواني خردها و پستي انديشه ها  مي بوده و به ويژه در زمان. اين كشور هم پديد آمدند 

 .هيچ گونه جلوگيري از اين گونه هوس بازي ها و ياوه كاري ها در ميان نمي بود 
بدينسان  مي گذشت و شاعران پياپي آمده  مي رفتند تا در زمان ما ناگهان پيشامدي به شاعري رنگ ديگري داد و رواج 

داستان آن كه چون در ايران جنبش مشروطه برخاست و چند سال در اين كشور شور و . د برابر فزون گردانيد شعر را چن
كردند و سخن از پيشرفت و  جستجوي آزادي  مي, تكان در ميان مي بود و ايرانيان از خواب چند هزارساله بيدار شده 
و ,  اروپا ـ از فرانسه و انگليس و آلمان ـ  مي كردند فيروزي  مي گفتند و آرزوي همسري با توده هاي پيشرفته بزرگ

چند سال اين شور و تكان در ميان  مي بود و جنگ ها  مي رفت  و خون ها ريخته  مي شد  و از ميان توده انبوه ، 
ت ، اين  گش ستارخان ها و باقرخان ها و حيدر عمو اغلي ها و يار محمدخان ها و يفرم خان ها و عباس آقاها پديدار  مي

شور و بيداري  ايرانيان به يك دسته از وزيران و سررشته داران خوش نمي افتاد و اين جوش و جنب را مايه به هم 
به ويژه كه در ايران  دبيرستان ها فراوان گرديده نورسان به درس خواندن پرداخته  . خوردن دستگاه خود  مي دانستند 

ين جوانان همان شور و جوش  را فرا گيرند و چون از دبيرستان بيرون مي آيند بودند و اين بسيار بيم آور مي بود كه ا
يك دسته آزاديخواه با دانش پديد آورند و به كارهايي بسيار بزرگتر از كارهاي حيدر عمو اغلي ها و يفرم خان ها 

 .برخيزند 
و دموكرات ها در برابر آن پافشاري كه چون  داستان بازگشت محمد علي ميرزا رخداد ) قمري  (١٣٢٩به ويژه در سال 

رشته , مردانه نمودند و شايندگي از خود نشان داده  به آن همه نيرنگ ها كه از درون و بيرون به كار زده مي شد 
اين شايندگي از آزاديخواهان ، . ايستادگي را از دست نهشته ، محمد علي  ميرزا را از راهي كه آمده بود  بازگردانيدند 
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 داد كه شورش در ايران ريشه دوانيده و آن هنايشي را كه بايستي داشت ، داشته و اين داستان ، دسته نيك نشان
 .بدخواهان را به ترس سختي انداخت و اين بود در راه چاره جويي به كوشش افزودند 

بود در همان سال داستان نكوال نيز پيشرفت ايران را نمي خواست و اين . قضا را سياست نكوال با دلخواه اينان يكي بود 
سپاه به ايران فرستاد و مشت ها به , به درازي نوشته شده » تاريخ مشروطه « اولتيماتوم را پيش آورد و بدان سان كه در 

در آذربايجان كه كانون . سر آزاديخواهان كوفت و به كمك نيرنگ بازي هاي همان دسته بدخواه ، آنچه خواست كرد 
در تهران پارلمان بسته شد و روزنامه ها از ميان .  صمد خان دست باز كرده به قصابي پرداخت ,شورش و جنبش مي بود 

 .دستگاه مشروطه در ايران  برچيده شد : يك جمله بگويم . رفت و سران آزاديخواهان از شهر بيرون رانده شدند 
بيش از همه .  خون ها را از جوش اندازند بايستي ايرانيان را از آن شور پايين آورند و. ليكن اين اندازه بس نبودي 

دسته بدخواهان چاره اينها را نيز پيدا كردند و به يك رشته كارهايي برخاستند . بايستي در انديشه جوانان و نورسان باشند 
ند و به بر انگيز» ادبيات « درباره جوانان و نورسان چاره آن را ديده اند كه هياهوي . كه در اين جا فرصت گفتگو نيست 

با پول . خيام و سعدي و حافظ و مولوي هواداري هاي بيش از اندازه نمايند و به شعر و رمان ارج بيش از اندازه گزارند 
از اروپا نيز براون و ديگران ، آواز به آواز اينان . دولت پياپي ديوان هاي شاعران را به چاپ  رسانيده ، پراكنده گردانند 

روزنامه ها .  درس گفته شود »  تاريخ الشعرا « در دبستان ها و دبيرستان ها . ه بزرگتر گردانند انداخته ، هياهو را هرچ
به روي گورهاشان . براي شاعران بزرگ جشن ها بنام هزاره ها و صده ها گرفته شود . ستون هايي براي شعر بگشايند 

 .گنبدها افراشته گردد 
 آنكه جوانان رو به شعرهاي سعدي و حافظ و خيام و مولوي آورند و يكي:  از اين كارها دو نتيجه مي طلبيدند 

اين بد آموزي , بدآموزي هاي آنان را در زمينه جبريگري و سستي و بي پروايي فراگيرند و به جاي شور آزاديخواهي 
د آنان ديگري آن كه هوس شعرگويي و قافيه بافي در خو. هاي غيرت كش و خونسرد كن را در مغزهاي خود آكنند 

اين بود انگيزه آن هياهو كه بر انگيخته . گرفتار ياوه سرايي گردند و جز آن همه چيز را فراموش گردانند , نيرو گرفته 
 . بسيار افزودند , بودند و به رواج شعر و شاعري 

كه به دكتر اراني پنداشته نشود ايرادي . با همه درازيش ياد كردم , اين داستان چون مثل نيكي به سخن ما تواند بود 
چنين نيست و . به اين معني كه من نيز اين ها را  بي دليل و از روي پندار مي گويم . خود دچار آن گرديده ام , گرفتم 

 .شما  نيك  مي دانيد كه  ما  به اين گفته ها  دليل مي داريم  و  هرچه  مي گوييم از روي آگاهيست 
. كه خود دكتر ياد كرده مثل نيك ديگري به اين سخن مي باشد ) ه اش صوفيگري به معني شناخت( همان صوفيگري 

پلوتينوس و ديگران چون درباره روان راه به آميغ ها نيافته اند ، . چنان كه گفتم ، صوفيگري پديد آمده از پندار است 
م چيزهايي از بيرون كارگر بوده ولي بي گمان در رواج اين پندار و در پيشرفت آن در ميان مرد. دنبال پندار را گرفته اند 

. 
چنانكه گفتم اين به كساني خوشايند است كه  . صوفيگري خود با هوس بازي و خودخواهي و تنبلي آدمي سازگار است 

خود را به خانقاه كشانند و دستگاه ) تزكيه نفس( خود را با خدا يكي پندارند و آنگاه به دستاويز پاك گردانيدن روان 
 .هم به مردم برتري فروشند و هم پول هاشان از دستشان ربايند , با يك رشته سخنان پوچي . نند مفت خوري درچي

, پديدار گرديده رو به رواج نهاد , تختگاه عباسيان , از آنسوي در صده هاي دوم و سوم هجري كه صوفيگري در بغداد 
دسته اي بنام اين كه علويند و بازماندگان پيغمبر و , گروهي به دستاويز آن كه عباسيند و از خاندان خالفت مي باشند 

در ميان توده جايگاه برتري براي خود باز كرده , و كساني به عنوان اين كه فقيه يا خطيب يا واعظند , شمرده مي شوند 
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اينان نيز بودند  و در برابر ايشان صوفيگري دستاويز نيكي براي شبلي ها و بايزيدها و معروف ها و حالج ها مي بود كه 
 .برتري پيدا كنند و در ميان توده دسته برگزيده اي باشند 

 افزود تا داستان دلگداز  اين ها مايه پيشرفت صوفيگري در ميان مسلمانان مي گرديد و زمان به زمان به رواج آن مي
ژه در ايران كه آسيب به وي( و اين داستان  زمينه گشاده تر ديگري  براي  پيشرفت و  رواج آن , تاخت مغول رخداد 

زيرا پس از آن داستان ايرانيان و مسلمانان به حالي افتادند كه يا بايستي دست به هم دهند . آماده گردانيد ) بيشتر يافته بود 
بكشند و كشته شوند , و به يك رشته كوشش ها و جانفشاني هاي بزرگ تاريخي برخيزند و مردانه به مغوالن در آويخته 

 كشور خود بيرون رانند و كينه مليون ها كشتگان را از ايشان باز جويند و مليون ها زنان و دختران را كه و آنان را از
مغوالن به بردگي برده بودند ، باز رهانند و يا يك بار چشم از مردانگي و جانفشاني پوشيده و يوغ زيردستي مغوالن را به 

 ـ از صوفيگري و خراباتيگري و جبريگري و مانند اينها ـ به خود با پنداربافي ها و بهانه سازي هايي, گردن كشيده 
چون پيشوايان . بايستي يا آن باشند يا اين . دلداري دهند و اندوه هاي خود را فراموش گردانند و زندگي به سر برند 

اتيگري و جبريگري  نمي داشتند و از اينسو صوفيگري و خراب, جانباز و غيرتمندي كه آنان را به مردانگي برانگيزند 
خواه و نا خواه اين يكي را پذيرفتند و خود را به دامن اين انديشه هاي پوچ و پست انداختند , زمينه هاي آماده مي داشت 

. 
بهتر است به همين دو مثال بس كنيم و . ولي سخن ما در اين نشست به درازي انجاميد . از اين گونه مثل ها فراوانست 

 .سانيم سخن را به پايان ر
 
 
  

 
 

       
       

 
 

          
 
 

 نشست چهارم
 .سخن رانديم ولي آن كتاب رويه ديگري نيز مي دارد , از رويه دانشي آن , در نشست گذشته از كتاب دكتر اراني 

 آنست كه و  همانا  تاريخچه اش, از فلسفه  مادي  برخاسته ,  اين كه چيزهاي بيروني  در باورهاي آدميان  هنايش دارد 
چون در اروپا دانش ها پيش رفته و درباره زمين و خورشيد و ماه و ابر و باران و برف و تگرگ و سرما و گرما و زايش 

دانشمندان ديده اند اين جهان دستگاهيست , آدمي و رويش كشت و بسيار مانند اين ها آگاهي هاي روشني بدست آمده 
ديده اند كارهايي كه مردم از . هان پديد آمده از كارهاي ديگري مي باشد و هر كاري در اين ج, همه چيزش از خودش 
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از خود ) از بارانيدن برف و باران و تگرگ و زايانيدن بچه و بسيار مانند اين ها ( خدا  مي شمارند و بنام او مي خوانند 
 .اين جهان است و سرچشمه آن ها جز در اين دستگاه مادي نمي باشد 

چيزي كه هست كسان اندكي هم تندتر . ي در انديشه ها پديد آمده و ديگرگوني هاي سختي رخداده از اين جا تكان
آنگاه رويه دانشي به . » سرچشمه آنها نيز از بيرونست . باورها و انديشه هاي آدمي نيز چنينست « : رفته چنين گفته اند 

 : ل آورده اند اين سخن داده اند و چنانكه دكتر اراني نوشته است بدينسان دلي
تجربه به ما نشان مي دهد اگر محيط . مغز ماده و فكر يكي از خواص اين ماده است . فقط با مغز مي توان فكر كرد « 

در ساختمان و طرز عمل موجود زنده نيز تغييرات نظير آن به , تغييركند  ) رطوبت و غيره , درجه حرارت , نور ( مادي 
 .»  تابع اين قانونست مغز نيز كامال. ظهور مي رسد 

از ارج دين در , چون اينان درباره دين ها بدبين مي بودند و آن ناسازگاري آشكار كه در ميانه دين ها با دانش هاست 
از اين جا درباره دين به سخن درآمده  و از روي قاعده خود آنها را نيز پديد آمده از , نزد اينان به يك بار كاسته بوده 

 .دجويي ها و مانند اين ها شمرده اند پيشامدها و سو
چون در نزد اينان همه , سپس چون جنبش كمونيستي نيرو گرفته و دانشمندان و نويسندگان از اين گروه پديد آمده اند 

در راه خوردن و نوشيدن و : كوشش ها و كشاكش هاي جهان در راه بسيج دربايست هاي زندگاني يا بهتر گوييم 
در . و بهره از خوشي هاي زندگي يافتنست  و همه پيشامدهاي جهان را جز از اين راه نمي شمارند پوشيدن و خوابيدن 

دين و فلسفه و صوفيگري و هرچه از اين گونه است بي آنكه جدايي در , اين زمينه نيز همان انديشه را دنبال كرده 
 .پديد آمده از نيازمندي هاي مادي دانسته اند , ميانشان گزارند 

ر اراني نيز در اين كتاب پيروي از آن انديشه كرده و مثال باور داشتن به جاويداني روان و زندگي در جهان ديگر را دكت
نتيجه بي نوايي و سختي زندگاني گروه بردگان يوناني شمارده كه چون در اين , كه در ميان يونانيان پديد آمده بوده 

به . از اندوه خود مي كاسته اند , ين پندارها دل هاي خود را خوش گردانيده با ا, جهان از خوشي ها بي بهره مي بوده اند 
همچنان پيدايش زردشت و . اين معني كه  وادارنده  آنان به  چنين باوري  همان  بي نوايي و سختي زندگانيشان مي بوده 

 .ز نيازمنديهاي  مادي بوده در نزد دكتر پديد آمده ا, موسي و عيسي و پيغمبر اسالم و هرچه  از اين گونه است 
اكنون سخن در آنست . گفتيم و شما به ياد مي داريد , در نشست گذشته در اين زمينه سخن رانده ، آنچه بايستي گفت 

مي خواهند چنين فهمانند كه چون سرچشمه ناداني ها و , كه يك دسته اين نوشته هاي دكتر را به رخ ما مي كشيده 
چاره , ما اگر  به زندگاني ساماني دهيم و نيازمندي ها را از ميان برداريم ,  نيازمنديها بوده گمراهي هاي آدميان همان

 .ناداني ها و گمراهي ها نيز خواهد بود و به كوشش ديگري نياز نمي باشد 
. اصالح كرد بايد وضعيت اقتصادي مردم را « : چنين مي گويند , بارها ديده شده كه با يكي از ياران به گفتگو پرداخته 

بدينسان مي خواهند كوشش هاي ما را كه با گمراهي ها  و آلودگي .. » ديگر چيزها خود به خود اصالح خواهد شد 
واالتر و , خودشان را كه به هيچ كوششي نپرداخته اند , بي هوده نشان داده , هاي توده مي كنيم و رنج ها كه مي كشيم 

 . رويه ديگر گفتگو در پيرامون آن كتاب كه بايد در اين نشست به آن پردازيم اينست. فهميده تر از ما باز نمايند 
چنان كه پيداست كوشش هاي ما به اين كسان خوش نمي افتد و اينست هر زمان بهانه ديگري براي خرده گيري پيدا مي 

 .به هر حال اين سخنان نيز راست نيست و از چند راه به آن ايراد توان گرفت. كنند 
, چنان كه گفتيم اين نه راستست كه سرچشمه گمراهي ها و ناداني هايي كه ايرانيان و ديگران گرفتارند  : نخست

ما بار ديگر ياد آوري مي كنيم كه سرچشمه گمراهي ها در خود . نيازمنديهاي مادي يا نابساماني زندگانيشان بوده 
به پنداربافي پردازند و , ند يا از راهش به جستجو بر خيزند به جاي آن كه خاموش ايست, چيزي را كه ندانسته . آدميانست 
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در برابر آنها كساني بايد آميغ ها را باز نمايند و با آن پندارها به نبرد . خود را دچار گمراهي ها و ناداني ها گردانند 
 .از ميان برند , كوشيده 

سرچشمه نيازمندي هاي مادي و : ردانيده چنين گوييم  ما اگر وارونه گ ,آن سخن را كه دكتر اراني و ديگران گفته اند 
هر آينه ) و يا مي باشند ( بي نوايي هاي مردم و نابساماني زندگاني ايشان گمراهي ها و ناداني ها بوده كه دچار بوده اند 

شناختن آميغ هاي ن, بيش از همه , زيرا چنان كه بارها گفته ايم سرچشمه بدبختي مردمان . به راستي نزديكتر خواهد بود 
 .زندگاني و نداشتن يك راه خردمندانه است 

دوم ـ اگر چنين انگاريم كه گفته هاي دكتر اراني و ديگران راستست و اين گمراهي ها و ناداني ها كه مردم گرفتارند از 
ديگر . ا اصالح كرد بايد وضعيت اقتصادي مردم ر« باز گفتن اين كه , نابساماني زندگاني و از بي نوايي ها پديد آمده 

, شوند پيدايش آنها هرچه بوده ، باشد , زيرا ناداني ها و گمراهي ها . بي جاست » چيزها خود به خود اصالح خواهد شد 
اينست هيچ گاه به سامان يافتن زندگاني و از ميان ,  چون در  ميان مردم رواج يافته و در زندگاني ريشه دوانيده اند 

 . در آنها نخواهد هناييد برخاستن بي نوايي ها
اين . بلكه اگر راستي را خواهيم اين ناداني ها جلوگيري سامان يافتن زندگاني و از ميان برخاستن بي نوايي ها خواهد بود 

 .چيزها چندان روشنست كه من در شگفتم چگونه كساني اين ها را در نمي يابند 
ها و ناداني ها بد آموزي هاست كه خراباتيان ـ يا بهتر گوييم خيام در ايران يك رشته از گمراهي : براي مثل مي گوييم 

, بايد پروايش نداشت  و ارجي به آن نگزاشت , جهان هيچست و پوچست « : و حافظ ـ در شعرهاي خود گنجانيده اند 
ه است و كوشش ها در جهان بودني ها بود, بايد در بند گذشته و آينده نبود و زندگي را با مستي و سرخوشي به سر برد 

يكي از شوندهاي بدبختي ايرانيان ، اين . اينها از زهرآلودترين ناداني ها و بدآموزي هاست» .. هيچ سودي نتواند داشت 
 .شعرهاي خراباتيان بوده است 

 . دكتر اراني يك شعر از حافظ ياد مي كند
              ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد استغالم همت آنم كه زير چرخ كبود                                   

شما نيك انديشيد كه اين شعر چه . همين يك شعر نمونه است كه آنان تا چه اندازه در ناداني و نافهمي فرو رفته بوده اند 
ميان است ديدم مردم انبوه شده اند و هايهويي در , فراموش نمي كنم روزي از خيابان مي گذشتم . معنايي را مي فهماند 

چون نگريستم ديدم جوان بلند باال و تنومندي همانا خواسته نقش تازه اي به كار گدايي خود زند و از سر تا پا برهنه . 
گرديده و با همان حال مادرزادي در خيابان پديدار گرديده كه در جلو اتوبوس ها مي ايستد و به گدايي مي پردازد و 

از ديدن آن حال ، من به . و چون پاسبان مي خواهد او را بگيرد هايهوي بر پا گرديده  , مردم به تماشاي او انبوه شده اند
از , از كفش , از رخت , از كاله : چه ديدم اين گداي بي رگ خود را از هرچه آزاد گردانيده . ياد شعر حافظ افتادم 

 .تنها از بند شكم آزادي نتوانسته . از آزرم , از شرم , ننگ 
اكنون سخن ما .  اين ناداني ها امروز رواج مي دارد و بد آموزي هاي اين دو شاعر در بيشتر مغزها جا گرفته به هر حال

ولي اگر در ايران ساماني به . در آنست كه اين ناداني ها از هر كجا پديد آمده  و سرچشمه اش هرچه بوده باشد 
, وستاييان و كارگران و دسته هاي ديگر مي باشد از ميان رود زندگاني داده شود و اين بي نوايي ها كه امروز دامن گير ر

آيا دل ها خود به خود از آنها تهي خواهد ! . آيا اين بدآموزي هاي زهرآلود خود به خود از مغزها بيرون خواهد رفت ؟
 !.آيا چنين چيزي گمان توان برد ؟!. گرديد ؟

. يكي ديگر از گرفتاري هاي توده بدبخت ايرانست ,   نوشته همان صوفيگري كه دكتر اراني سخنان بسياري درباره آن
اين پتياره بدآموزي كه زهر خود را به باورها و انديشه ها و آيين زندگاني و خيم ها و همه چيز فرو ريخته و تار و پود 
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امروز در چنين  . پس از هزار و دويست سال هنوز از ميان نرفته, بافندگي هاي صوفيانست , شعرهاي ايران بيش از همه 
گذشته از آنكه درويشان دسته هايي هستند و در مراغه و گوناباد  و شيراز و ديگر جاها كانون ها مي دارند , هنگام جهان 

دانسته و , كم كساني را در ايران توان يافت كه از بدآموزي هاي صوفيگري بي بهره باشند و چيزهايي را از آنها , 
 .داده نباشند نادانسته در مغز خود جا 

ايرانيان ساماني يابد و بدان سان كه خواسته دكتر اراني و » اقتصادي « اگر زندگاني :  در اين باره هم  ما مي پرسيم 
آيا اين بدآموزي , خود رسند و از بي نوايي و تنگدستي بيرون آيند » حقوق « كارگران و رنجبران به , همراهان اوست 

آيا به چنين چيزي ! .. دي خود نابود خواهد گرديد و مغزها از آنها پيراسته خواهد شد ؟هاي زهرآلود صوفيگري به خو
 ! .اميد توان بست ؟

در ايران بيش از ده كيش رواج مي دارد و اين بدترين گرفتاري براي مردم اين : بدتر از همه اين ها داستان كيش هاست 
 .ي هاي پست اين كيش ها مي باشند آلوده بدآموز, همان كارگران و رنجبران . كشور است 

اگر در ايران سوسياليستي يا كمونيستي روان گردد آيا اين كيش ها به يك بار از ميان خواهد : در اينجا نيز ما پرسيم 
 ! .آيا چنين گمان خوشي توان برد ؟!. آيا بدآموزي هاي جاي گير  و كهن آنها از دل ها سترده خواهد شد ؟!. رفت ؟

يكايك ياد مي كنم تا نيك دانسته شود كه اين خرده گيران يا بدخواهان ما تا چه اندازه از فهم راستي ها دورند اين ها را 
 .و سخنانشان تا چه اندازه ناسنجيده و خامست 

من نمي دانم به اين افسوس خورم كه كساني كه دم از دل بستگي به كشور مي زنند  با كوشش هاي پايه دار ما دشمني 
 .يند و يا از اين كه  درس خواندگاني به چنين سخنان خامي لب مي گشايند مي نما

اگر راستش را » ديگر چيزها خود به خود اصالح خواهد شد. بايد وضعيت اقتصادي مردم را اصالح كرد « : مي گويند 
به ,  ريشه آنها كنده نشده در ايران تا اين گمراهي ها و ناداني ها هست و: مي بايد گفت . خواهيم اين سخن وارونه است 

 .سامان يافتن زندگاني و به هيچ نيكي ديگري اميد نتوان بست و هر كوششي كه بشود ، بي هوده خواهد در آمد 
پيشروان مشروطه نيز گرفتار اين خامي ها مي بودند و چنين مي پنداشتند كه همان كه . دليلش داستان مشروطه است 

به همه بدبختي هاي ايرانيان چاره , د و مجلس برپا شد و قانون هايي در ميان بود مشروطه در اين كشور روان گردي
در اندك زماني با توده هاي بزرگ اروپايي همسري خواهد نمود و از , خواهد شد و اين توده رو به راه پيشرفت نهاده 

يام و بسيار مانند اين ها با خامي اين نمي دانستند كه كيش شيعي و صوفيگري و شعرهاي حافظ وسعدي و رباعيات خ
مشروطه در ايران پيش . مغز ها آلوده آنهاست , مشروطه و زندگاني آزاد و دموكراسي ناسازگار است و تا اين ها هست 
بلكه از . نتواند بود ) همچون مشروطه امروزي ( نتواند رفت و اگر هم روان گردد جز يك دستگاه پست و ننگ آوري 

ز يك سو در راه مشروطه به كوشش و جانفشاني مي پرداختند و از يك سو هواداري بسيار از ا, بس خام مي بودند 
كيش شيعي و از شعرهاي سعدي و حافظ و خيام و از صوفيگري نشان مي دادند و امروز نتيجه خامي هاي آنان را با ديده 

 .ي باشيد مي بينيد و از حالي كه مشروطه در اين كشور بدبخت پيدا كرده ، نيك آگاه م
شگفت تر آن كه به تازگي يك دليل بسيار روشن در اين زمينه بدست آمده و اين به آشكار افتاده كه از سامان دادن به 
زندگاني و اين گونه كارها ، چاره گمراهي ها و ناداني ها نتواند بود و من نمي دانم چرا آن گويندگان از دليل به آن 

 .خامي انديشه ها وآرزوها ي خود پي نبرده اند آشكاري نا آگاه مانده اند و به 
) شوروي ( چنان كه مي دانيم از  بيست  و  چند سال  پيش  كمونيستي يا  سوسياليستي  در كشور  بزرگ  روسستان  

 و با, زندگاني در آنجا سامان پذيرفته و بي نوايي ها برافتاده , روان گرديده و پس از كوشش ها و خونريزي هاي بسيار 
اين حال ديده مي شود ، دين ها كه به گفته دكتر اراني و همراهانش از ريشه ناداني و بي راهي بوده  و به گفته ما با حال 



 ٣٨

, از آن كشور رخت برنبسته  و با همه نبردهايي كه در بيست و چند سال با آنها رفته , كنونيش جز مايه گرفتاري نيست 
چه كشيشان و چه  ماليان و چه  ديگر  پيشروان ديني در , اين تازگي ها دانسته شده از ميان برنخاسته  بلكه چنان كه در 

 هاي خود را از سر نو بنياد گزارده اند  آن كشور  همچنان  مي بوده اند و چون به تازگي از دولت پرگ گرفته اند ، اداره
. 

 تلگراف به مارشال استالين فرستاده اند و از يك داستان شگفت تر آن بود كه ما ديديم ماليان و مجتهدان  مسلمانان ،
فيروزي دولت شوروي را در اين جنگ بزرگ از خدا خواستار گرديده , رفته »   مصلي « جمله چنين گفته اند كه  به     

بي پاترين , نه تنها خودشان باز مي مانند و همچنان هستند , اند و اين داستان مي رساند كه ماليان در آن كشور 
دارهاشان را نيز نگاه داشته اند و همچنان مي دارند و با آن همه هياهوها و جنبش ها كمترين تكاني به خود نداده اند و پن

 .از بس دژآگاه و دست نخورده اند ، از فرستادن چنين پيامي كه از هرباره بي ارجست ، به پيشواي روسيه باز نايستاده اند 
اگر خواسته مي شود , ك گمراهي و يا ناداني ـ از هرگونه ـ كه در ميان مردم هست در اين باره راز داستان آنست كه ي

آنگاه آميغ هايي در آن زمينه به جاي آن , بايد يكسره به خود آن پرداخته شود و رزمي رود , كه ريشه اش كنده گردد 
 .گزارده شود 

ود و بي پايي هريكي با دليل ها روشن گردد و در همان زمينه دين ، بايستي از يك سو به يكايك كيش ها پرداخته ش
از . ناسازگاري ها كه ميانه آنها با دانش هاست ، به گوش ها رسد و زيان هاي بسياري را كه مي دارند ، مردمان بدانند 

وار باز با دليل هاي است, سوي ديگر معني راست دين و اين كه آيا آن را بنيادي هست و يا به يك بار  بي بنياد  مي باشد 
چنان كه در پيش هم گفته ايم ،  از اين راهست كه توان به نتيجه اي رسيد و اين راهيست كه ما  پيش گرفته . نموده شود 

 .ايم و جاي افسوست كه ديگران ناآگاهانه به خرده گيري و كارشكني مي كوشند 
. ،گمراهي ها و ناداني ها از ميان خواهد رفت به هرحال اين بسيار نابجاست كه كساني پندارند با سامان يافتن زندگاني 
 .يكي از ياران ما در اين باره سخناني مي دارد كه مي بايد در اينجا ياد كنم 

فلسفه داروين به ما نشان مي دهد كه در تن آدمي اندام هايي هست كه در زمان باستاني نياز به آنها مي بوده و : مي گويد 
س آن نياز از ميان برخاسته در حالي كه آن اندام ها باز مانده و هنوز هست و مليون ها هريكي به كار مي رفته ليكن سپ

است كه زماني به كار مي ) آپانديس ( يكي از آن اندام ها روده فزوني . سال زمان مي خواهد كه كم كم از ميان رود 
 .چاريم آن را بريده از خود دور گردانيم رفته و نياز به آن مي بوده ولي اكنون جز  مايه درد و شكنجه نيست و ما نا

در كارهاي زندگاني نيز چيزهاييست كه روزي نياز به آنها مي بوده ولي اكنون هيچ نيازي نيست و با اين حال : مي گويد 
مثال در بزم هاي سوگواري ايران دو كاسه بسيار بزرگي . باز مي ماند كه اگر از ميان برده نشود همچنان خواهد ماند 

مي گزارده اند كه به , داستان  آنها  اينست كه  پيش از  اسالم كاسه هايي را پر از باده گردانيده  .   شود  زارده  ميگ
كساني كه مي آيند  باده خورانند ، سپس كه اسالم آمده چون ديگر باده نمي خورده اند ، اين بار كاسه را پر از آب يا 

 يا چايي پيدا شده  آب و شربت  نيز از  ميان رفته  ولي آن  كاسه ها  باز مانده كه  سپس كه قهوه.  گردانيده اند  شربت مي
 .همچنان  تهي مي گزارند 

. درباره  صوفيگري  و كيش ها  نيز  گرفتيم  كه  پديد  آمده  از  نيازمنديهاي  مادي  و از  بي نوايي هاست :  مي گويد 
امروز ديگر بستگي به نيازمندي ها و بي نوايي . ده و در زندگاني ريشه دوانيده اكنون اينها جا در مغزها برا ي خود باز كر

امروز ديگر صوفيگري يا پيروي از كيش ها ويژه بي چيزان و بي نوايان  و براي دل خوش گردانيدن بي . ها نمي دارد 
 .اينست بايد با خود آنها نبرد كرد و از ريشه برانداخت . بهره گان نمي باشد 
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 شيعيگري در ايران با شمشير شاه اسماعيل بوده و بي گمان دشمني هاي ايران و عثماني در پيشرفت آن كارگر رواج
, با اين حال اكنون كه ديگر شاه اسماعيل و شمشيرش نيست و نشاني از دشمني هاي ايران و عثماني نمانده . افتاده 

امه ها و رواج دانش هاي اروپايي و تكان انديشه ها نيز شيعيگري همچنان پايدار است و جنبش مشروطه و پيدايش روزن
بايد يكسره با خود آن به نبرد پردازيم و كوشش ها به كار , نتوانسته آن را كنار زند و ما اگر بخواهيم آن را بر اندازيم 

 .بريم 
داستان مردگان در , ها بيفزايم اين گفته ها بسيار بجاست و يك دليل ديگر كه در اينجا به ياد من افتاد و مي خواهم به آن

به الشه بي جان و بي روان او ارج , همه مي دانيم كه در ايران چون كسي مي ميرد . ايران و رفتار ايرانيان با آنهاست 
باال سرش ايستاده به يك دوره , بدينسان كه تا گورستان همراهش مي روند و چون به خاكش سپردند . بسيار مي گزارند 

مي پردازند و هر شب آدينه به باال سرش مي روند و به روي گور بزرگان و توانگران گنبدها مي ) تلقين ( دين آموزي 
 . افرازند و استخوان ها را از گور در آورده و بار چهارپايان كرده از صدها فرسنگ راه  به كربال و نجف مي رسانند 

, كه ناداني و  دژآگاهي مردمان بسيار فزونتر از اكنون مي بوده تاريخ به ما نشان مي دهد كه در زمان هاي بسيار باستان 
در آنجا زنده گردد و زيستن آغازد و در آنجا در , چنين پنداشته مي شده كه الشه مرده كه به زير خاك سپرده مي شود 

د و دانگي ها همراه اين مي بوده كه با مرده كاسه و كوزه و كاچال  مي گزارده ان. زير زمين مردگان جهاني مي دارند 
گذشته از , براي پادشاهان دخمه بنياد نهاده . توانگران را با زر و سيم و جواهر به خاك مي سپارده اند . مي گردانيده اند 

به دخمه مي چپانده اند كه پادشاه , كنيزان و نوكراني را زنده به گور گردانيده , زر و سيم و جواهر و اسب و مانند اينها 
 .اين همه نتيجه دلگداز پديد مي آورده ,  يك باور بسيار پست و بي دليل . دگاني  بي كنيز و نوكر نباشد در آن زن

تن او الشه اي بيش نيست و پس از چند , مرده اي كه مرده ,  اكنون سخن در آنست كه در اين زمان كه همه مي دانند
 نخواهد ماند و اين بسيار آشكار است كه در زير زمين روزي گوشت ها از ميان رفته جز استخوان هاي جدا از هم باز

است و بي هيچ گفتگويي تن » روان « زندگي نتواند بود و نبايد بود و گفتگويي كه در دين از جاويداني مي رود درباره 
اري را مي نمايند با همه اين ها  ايرانيان آن پندار بي خردانه كهن را در دل مي دارند و با مردگان آن رفت. نابود شدنيست 
 .كه باز نموديم 

, اين دليل روشنيست كه يك ناداني يا گمراهي كه در توده اي  رواج گرفته  تا  از  روبرو به  كندن  ريشه اش نكوشند 
سست گردد و يا رويه خود را ديگر , همچنان باز ماند و چون به پيشامدهايي و يا دانش هايي كه ناسازگار است برخورد 

 .لي از ميان نرود گرداند و
همچنان خواهد ماند و چاره همانست , همين رفتار ايرانيان با مردگان كه مايه رسواييست اگر به حال خود گزارده شود 

كه ما پستي و بديش را روشن گردانيم و به بر انداختن و از ميان بردنش كوشيم و يك آيين بخردانه نيكي براي مردن و 
 .مردگان روان گردانيم 

ما نيك مي دانيم كه راه پيراستن ايران و . بگويند , ديگران هرچه مي گويند .  اين سخن بيش از اين دامنه نمي دهم به
 .نيك مي دانيم كه آن راه را چگونه پيماييم و به پايان رسانيم . رهانيدن ايرانيان از بدبختي چيست 

شما نيك مي . خته ايم و در آن باره به كوششي نياز نمي بينيمنپردا» اقتصادي « اين خرده گيران مي پندارند ما به زمينه 
و مانند اين ها سخنان بسيار » مالكيت«دانيد كه ما در آن زمينه نيز درباره هريكي از كشاورزي و بازرگاني و كار و پيشه و 

 .پايه دار و استواري مي داريم ـ سخناني كه واالتر از گفته ها و انديشيده هاي ديگرانست 
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چيزي . ا مي گوييم بايد در هر رشته از كارهاي زندگاني تكاني پديد آوريم و در هر رشته به كوشش هايي پرداخته ايم م
نخست بايد به اين گمراهي ها و ناداني ها كه مغزها را انباشته گردانيده و مردم را گيج و درمانده , كه هست مي گوييم 

 . از ميان بريم و چنان كه گفتيم در اين باره نيز دليل ها در دست ماست ساخته ، پردازيم و پيش از همه ، اينها را
آيا با : ما  مي پرسيم .  مثال يكي از زمينه هاي اقتصادي كه بايد در آن باره  كوشش هايي به  كار رود ،  كشاورزيست 

ه از بدآموزي هاي حافظ و خيام و اين دهقانان ايراني كه معني زندگي را نمي دانند و با همه بي سوادي ، دلهاشان آكند
صوفيان و ماليانست و در چنين زماني كارهاي جهان در دست حضرت عباس و جناب علي اكبر مي دانند و راهي براي 

و نذر گوسفند بنام حضرت عباس » ان يكاد « نگهداشتن كشتزارهاي خودشان از سن و ملخ و مانند اينها جز نويساندن 
آيا مي توان به كوشش هايي درباره نيكي , مانشان رفتن به زيارت كربال و نجف و سامره است نمي شناسند و يگانه آر
 !.آيا مي توان از چنان كوشش هايي نتيجه برداشت ؟! كشاورزي پرداخت ؟

ان حال ما همه مي دانيم كه سال ها در ايران كشاورز: تاكنون بارها اين داستان راگفته ايم و در اينجا بار ديگر مي گوييم 
با تنگ دستي ها به , به بهاي كمي فروخته  , بدي مي داشتند و اندك كشتي كه مي كردند و غله اي بدست مي آوردند 

خواربار بازار گرمي پيدا كرد و دهقانان ، غله و ديگر كشته , سر مي بردند  تا در اين چند سال در سايه پيشامد جنگ 
ليكن ما همه ديديم آنان به جاي آن  . تند كه پول هاي گزافي به دستشان افتاد هاي خود را به بهاي بسيار باالتري فروخ

, آن پول ها را سرمايه گردانند و به كشت زارهاي خود بيفزايند يا چند تني دست به هم داده , كه از فرصت سود جسته 
راخمي بچگان خود در انديشه چشمه اي بيرون آورند و يا براي زنان و فرزندان خود رخت بخرند و يا به چشم هاي ت

رفتن به كربال بود كه با آن رخت هاي چرك آلود و فرسوده و با آن , تنها چيزي كه به يادشان افتاد , درمان باشند 
كشان رو به تهران آوردند » صلوات« مالي ديه را نيز همراه گردانيده , زنان و بچگان خود را برداشته , كفش هاي پاره 
 .د و ارز خرند و راه عراق را پيش گيرندكه گذرنامه گيرن

چه كارهاي زشتي سرزده و در مرز عراق و در , شما مي دانيد كه در اين چند سال از همين گروه دهقانان كربال رو 
 .خاك عراق چه رسوايي ها نمايان گرديده 

آيا تنها !. ه نتيجه اي توان رسيد ؟آيا با اين تيره مغزي كشاورزان ، از كوشش به نيكي كشاورزي ب: اينست ما مي پرسيم 
آيا ما مي توانيم همچون !. زمين ها در ميان اين دهقانان تيره مغز تكاني در كار كشاورزي پديد تواند آمد ؟» تقسيم « از 

» اصالحي«زمين ها و ديگر كارهاي » تقسيم«اميد بنديم كه از , خرده گيران و بدخواهان خود را به ساده دلي زده 
 تيره كشاورزان نيز روشن خواهدگرديد و اين همه آلودگي هاي كهن و جاي گير به يك بار از مغزهاي آنان مغزهاي

 .پيداست كه نتوانيم تا به اين اندازه ساده دل و گزافه باور باشيم !. سترده خواهد گرديد ؟
 اين آشكاري و زيانمندي پروا نمي همينست كه به چيزهايي با, چيزي كه ما را درباره خرده گيران ، بدبين مي گرداند 

 .دارند و با يك اميد بسيار  دور و بي پايي  ، خود را دل آسوده مي گردانند 
مي بينيد در پيش رويتان در گوشه اي درفشكي زده شده و به روي , جاي شگفتست كه شما چون در اتوبوس مي نشينيد 

مردگاني  را كه  هزار و .  » شريك امام حسين « ، » اس شريك حضرت عب« : آن درفشك يا به روي تخته نوشته شده 
بلكه , زنده مي پندارند  و  با  آنان شركت  مي بندند و اين را ننگي براي خود نمي شمارند ,   سيصد سال است مرده اند 

 .مايه سرفرازي مي دانند 
ماشين هاشان از هر آسيب و گزند  , بدتر از همه آن كه باورشان اينست كه به دستياري همان درفشك و همان نوشته

شوفرها كه سر و كارشان با ماشينست و خود با چشم مي بينند كه در همان ماشين هر كاري از يك . آسوده خواهد ماند 
با اين ديدن چون مغزهاشان آكنده از ناداني ها و , افزاري بر مي خيزد و هيچ كاري بي افزار يا بي شوند  نتواند بود 
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و « به خود نمي آيند و اميد مي بندند كه به دستياري درفش حضرت عباس و يا به دستياري نويساندن , ست گمراهي ها
 .اتوبوس را از پنچر شدن و سوختن و تركيدن باز دارند »  حديث كسا«و » آيه الكرسي«و » ان يكاد 

هريورماه سفري به بوشهر كردم در ميان راه  در ش١٣٢٠نيز نوشته ايم كه چون در سال » پندارها « اين داستان را در كتاب 
مسافران براي آن كه خود را از راهزنان . چه از مسافران و چه از شوفرها ناداني هايي ديدم كه مايه افسوس هركسي باشد 

 شوفر نيز در هر كجا كه به سر پيچ مي رسيد و اندك بيمي پديدار مي گرديد ،. مي كشيدند » صلوات«نگاه دارند پياپي 
«  از مسافران خواستار مي گرديد كه  به جاي آن كه هوش خود را نيك گمارد و هنرهاي شوفري خود را به كار اندازد ،

 .بفرستند و جستن خود را از آسيب جز از اين راه نمي شناخت » صلوات 
 دادن به كارها و پيشه ها آيا تنها از سازمان!. است ؟» اصالحات اقتصادي « توده اي با اين آلودگي ها آيا چاره كارش 

 !.اين ناداني ها چاره خواهد پذيرفت ؟
جاي شگفتست كه خرده گيران ما كه خود در ماديگري پافشار مي باشند و هر چيز را جز نتيجه نيروهاي مادي نمي دانند  

ند و به روي خود نمي آورند و و بردن نام خدا را نيز به ما ايراد مي گيرند ،  توده  را در چنين ناداني ها  غوطه ور مي بين
 .راستي جاي شگفتست . آنگاه در برابر  ما  بدا نسان  بهانه  آورده ، مي خواهند  ما را نيز از كوشش باز دارند 

اين . باز  به  آن  مي گردم ,  شايد شما نيز در شگفت باشيد از اين كه من هرچه مي خواهم از اين زمينه  بيرون  آيم 
هرچه هست بايد به آن پايان دهيم  و چون خواستمان پاسخ گفتن به . نه چنانست كه مرا باز مي گرداند راستست ولي زمي

ايرادهاييست كه به كوشش هاي ما  گرفته  مي شود ،  اينست  بهتر  مي دانم در پايان اين گفتگو ها به برخي ايرادهاي 
 .ان رسانم كوچك ديگر نيز پاسخ گويم و اين گفتگو را به يك بار به پاي

بايد . اين را هم ايراد ديگري به ما مي گردانند . » شما به سياست وارد نمي شويد « : گاهي شنيده ايم كساني مي گويند 
سياست آنست كه يك توده در ميان توده هاي ديگر . سياست چيست ؟. اينان معني سياست را نيز نمي دانند : گفت 

. همبستگي و رفتار خود را با آنان به روي بنياد پيش بينانه و هوشيارانه گزارد جهان ، راهي براي خود باز كند و به 
بايد  بخستوند كه  يگانه  دسته اي ,  اگر ديگران نيز سياست را به اين معني مي شناسند . سياست در معني راستش اينست 

ه اين كشور و توده را مي انديشيم و براي آن زيرا تنها ماييم كه آيند.  ماييم  ,كه در  ايران در راه   سياست مي كوشند 
, سرافرازانه با آنان همراه و همگام باشد , كه بتواند در ميان كشورها و توده هاي جهان راه راست و همواري پيش گرفته 

ز روي انديشه هايي به كار مي بريم و تنها ماييم كه شوندهاي پس ماندن اين مردم را جسته و انديشيده و يافته ايم و ا
ما درباره اين كشور و توده يك  راه كوششي را در پيش گرفته ايم كه سرا پا روشنست و از . بينش  به چاره مي كوشيم 

 .پيش بيني توان كرد , حاال تا هزار سال ديگر حال اين توده و نتيجه كوشش هايي را كه مي كنيم 
 »اقدام كردبايد . اينها همه اش حرفست « : گاهي نيز كساني مي گويند 

 .اين هم از ايرادهاييست كه به ما ميگيرند. »چاره كار ايران انقالبست . بايد انقالب كرد « : يا مي گويند 
دسته سوسيال دموكرات روسيه كه امروز كشوري به . هر  جنبشي آغازش سخنست و جز سخن نتواند بود « : بايد گفت 

آن دسته , آغاز كارشان جز سخن نبوده , د كه تا چه اندازه نيرومندند آن بزرگي را راه مي برند و در اين جنگ ديده ش
كارل ماركس و همراهان او كه تكاني به جهان داده اند جز به سخن . نيرومند را جز نيروي سخن پديد نياورده اند 

 .نپرداخته بودند
ر اسالم مي گفت و يك دسته با  اسالم كه سپس يك نيم جهان را گرفت ، آغاز كارش جز سخناني نمي بود كه پيغمب

 .آن دشمني مي نمودند 
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ريشه اش جز سخن نمي بود و پيشروان جنبش در آغاز كار ،  , جنبش مشروطه در ايران كه آن همه تكان به كشور داد 
 .مايه اي جز سخن نمي داشتند 

يك دسته از پاكدالن و نخست سخناني گفته گردد و راهي نشان داده شود و . همه جنبش ها از سخن آغاز گردد 
غيرتمندان آن سخنان را پذيرند و در پيرامونش دسته بندند و يك دل و يك دست به كوشش هايي پردازند و با 

 .ناپاكدالن و تيره مغزان به نبرد كوشند و كم كم نيروشان بيشتر گردد و زمينه كار آماده شود 

ست آن روزي كه يك گام ديگر نيز برداريم و رشته كارها را راه اينست و ما نيز گرفته ايم و پيش مي رويم و نزديك
 . آيين خود را از هر باره روان گردانيم , بدست گرفته 

 .يا شورش را هم نمي دانند» انقالب « اينان معني : بايد گفت » ... بايد انقالب كرد « : اين كه مي گويند 
شورش يا جنبش . ها گفته ايم ، شورش يا جنبش بي زمينه نتواند بود چنان كه بار. از آن نيز تنها نامش را ياد گرفته اند 

 .بر روي آميغ هايي بايد بود . نيز بر سر سخناني بايد بود 
شورش يا جنبشي كه به روي آميغ هايي نباشد ، چنان باشد كه شورش جوانان درس خوانده تهران در روز هفدهم آذر 

از هر سو جوانان به تكان آمده ، در ميدان بهارستان و در حياط مجلس انبوه .  بود و ما آن را فراموش نكرده ايم ١٣٢١
كاري كه توانستند ،  تاراج . دو تن  انديشه شان يكي نمي بود .  ولي نمي دانستند چه كنند و چه  بخواهند . شده بودند 

چه « ولي اگر پرسيده شدي . » كرده ايم انقالب « : مي گفتند . مجلس و كشتن يك يا دو انگليسي و تاراج مغازه ها بوده 
چون . يك دسته كه شب را نرفته و در آن سرما و سختي در مجلس مانده بودند . پاسخي نتوانستندي» مي خواهيد ؟ 

ما انقالب كرده ايم « : فرستادگاني از سوي شهرباني يا وزارت جنگ مي آمدند ، در به روي آنان باز نكرده ، مي گفتند 
در اينجا بود كه پاسخي نمي توانستند  و باز ! . آخر چه مي خواهيد ؟« : مي گفتند . » ا بيرون نخواهيم رفت ، از اينج

 » از اينجا بيرون نخواهيم رفت  . ما انقالب كرده ايم « : همان سخن را پيش كشيده  مي گفتند 
 كه يكي از روزنامه ها به چاپ رسانيد و من شگفت تر آن كه يكي از آنان اين داستان را به همين گونه كه گفتيم نوشته

كسي  وام دار  مي بود  و نمي داد و چون وام خواه به عدليه رفت  : چون خواندم ، به ياد آن داستان  افتادم  كه مي گويد 
نكار را و اين را به دادگاه خواستند ، اين شنيده بود كه آدم تواند دعوي را انكار كند و وام خود را ندهد ولي معني ا

! . پس چرا نمي دهي ؟: گفتند . آري  بدهكارم : در دادگاه چون پرسيدند به اين كس بدهكاري ؟ گفت . نفهميده بود 
 .هرچه مي گفتند  همين پاسخ را مي داد . گفت آخر انكار مي كنم 

آن . ون شورش و انقالبيم اگر كساني معني انقالب يا شورش را مي دانند ، اين خواهند دانست كه ما همين اكنون در در
 .شورشي كه در ايران بايستي بود ، ما پديد آورده ايم 

شورش آنست كه يك دسته با قانون هاي زيانمند و باورهاي پوچ و شيوه ها  و خوي هاي پست كه . شورش چيست ؟ 
اي ديگري كه هوادار  آن در كشور و توده است ، به دشمني برخيزند  و به برانداختن آنها كوشند و با دولت يا نيروه

 .شورش به اين معنيست و ما به آن برخاسته ايم . بدي هاست از در پيكار در آيند 
ما با همه بدي ها و گمراهي ها كه در اين كشور است و با  قانون هاي   بي خردانه  كه  به كار  بسته  مي شود و با شيوه 

با چهارده كيش . به دشمني برخاسته ايم ,  و بي پا كه رواج مي دارد هاي ناستوده كه مردم مي دارند و با پندارهاي پست
و چند رشته بدآموزي هاي ديگر و با هايهوي ادبيات و با فرهنگ مغز آشوب وزارت فرهنگ و با مفت خوري ها و 

  گمراهي ها و  از اين سر كشور گرفته تا آن سرش ، در همه جا ياران ما هستند و  با. آزمندي ها نبرد آغاز كرده ايم 
با  دسته بندي هاي ماليان و صوفيان و بهاييان و شاعران پيكار مي كنند ، يك شورش  و تكان .  ناداني ها مي نبردند 

 .سختي در هر رشته آغاز گرديده 
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در جنبش مشروطه ، كشاكش تنها در زمينه سررشته داري يا حكومت مي بود و در اين جنبش درباره همه چيز زندگاني 
 .ما از هيچ بدي و ناداني چشم نپوشيده ايم و نخواهيم پوشيد .  كشاكش در ميانست ،

هركسي بايد : ما مي گوييم. يك فزوني ديگر در اين جنبش ما آنست كه بنياد كار به روي فهم و دانش گزارده شده 
 .  به ميان گذارد و با ما همدستي نمايد فهم و خرد را راهنماي خود گرداند و آميغ ها را دريابد و آنگاه با بينش و دانش پا 

    


