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چون اين كتاب درباره خانواده هاست و بيش از           
همه با بانوان بستگي دارد آنرا ببانوان پاكدين             

 كسروي.                            ارمغان ميگردانم

 
 نوشته

 احمد كسروي
 

 ١٣٢٢                           چاپ نخست                                                  
     ١٣٢٤  چاپ دوم                                                                               

 تهران ـ چاپخانه پيمان
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 در پيرامون اين دفتر
 

ما چون برآنيم كه بنياد زندگاني آدمي از هر باره بروي پايه آميغها گزارده              
جنگ ما با   . با همه نادانيها از هرگونه و بهر ناميكه باشد در جنگ ميباشيم            شود،  

بديها و نادانيهاست كه درفش افراشته سخت ميكوشيم و از پاي نخواهيم نشست             
و چون يكرشته بزرگي از نادانيها پندارهاي گوناگونيست كه در  . تا پيروز گرديم  

رنبرديم و اين كتاب درباره آنها        دنيز  ميان توده ها رواج يافته، اينست با آنها            
 .است

اين كتاب نخست برويه گفتارهايي در روزنامه پرچم بچاپ ميرسيد كه               
چون نسخه هاي آن    .  برويه كتاب چاپ يافت    ١٣٢٢ناانجام ماند، سپس در سال      

در همان موقع پايان پذيرفت و كساني از تهران و شهرستانها آنرا ميخواستند،                  
 .                                      آن برخاستيماينست دوباره بچاپ دوم

 دفتر پرچم                                                                          
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  ـ بخش يكم ـ ورجاوند بنياد١٤بند 
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 هر كاري را بايد از راهش و با افزارش كرد
، بسياري از گفته ها     )و خواهد داشت  ( كتابيست همه سخنان ما را در بر داشته            كه» ورجاوند بنياد «

با آنكه در خود كتاب در زير هر شماره اي شرحي براي آن نوشته شده باز                 . در آن نياز بشرح درازي دارد     
اينست ما براي برخي از آنها شرحي در دفتر جداگانه                . برخي از آنها بشرح درازتري نيازمند است          

 .يسيممينو

هركاري را بايد از     « است كه زيرعنوان      ١٤از جمله اين كتاب شرح برخي از جمله هاي شماره               
 .آغاز مي يابد» راهش و با افزارش كرد

ولي از آنچه   .  ما نتوانسته ايم در اين كتاب همه پندارهايي را كه در ميان مردمست، بگفتگو گزاريم              
 .ه خواهد شدبگفتگو گزارده ايم حال آنديگرها نيز دانست

 :پايه همه اين گفتگوها دو چيز است

اينست بايد  . يكي آنكه اين جهان از روي يك آييني ميگردد و آن آيين هيچگاه ديگر نشود                     
 كارها و كوششهاي خود بديده گيرند، و بچيزهايي كه بيرون از آن                    در مردمان آنرا نيك شناسند و      

فال . رنجهاشان بيهوده شده و خود در زندگاني پس افتند        آيينست دل نبندند و بآنها نزديك نشوند، وگرنه         
 .و پيشگويي و جادوگري و دعانويسي و ماننده هاي اينها همه بيرون از آيين جهانست

در دين چنانكه خدا را ميشناسيم      . ديگري اينكه بخش بزرگي از دين شناختن همان آيين خداست          
آيين «: ميدر جهانست كه مردمان آيين خدا يا بهتر گوي         اين فيروزي بزرگي    . بايد آيين او را نيز بشناسيم      

 .را، بشناسند» گردش جهان

كسانيكه ميخواهند معني راست دين را بدانند و از آيين جهان آگاه باشند بهترين                : اينست ميگوييم 
 .ميباشد» ورجاوند بنياد« همان كتاب نراه خواند

                                      دفتر پرچم                                                
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 )در ميدان كربال(زعفر جني با سپاه خود 



 

 بنام پاك آفريدگار
 

 پيشگويي و فالگيري و رمل و ستاره شماري و كف بيني و چهره بيني
 و جادوگري و افسونگري و شعبده بازي و دعانويسي  و  جنگيري و

 وا و مرغوا و  مانند اينها همه كارهاي زيانمند گفتگو  با مردگان  و مر
 ر است، و چون سرچشمه آنها پندار مي باشد همه ه و بيرون از آيين سپ

 ولي چون از روي . گرد  آورده ايم» پندارها«را در اينجا زير عنوان 
 چبود  بچند رشته است  ما هر رشته را جدا گرفته در گفتار جداگانه

                                                   كسروي.    سخن خواهيم راند

 
 

 گفتار يكم
 ..آيا توان پيشگويي كرد؟

 يا در بيرون    ..ي هست؟ ين نيرو ا آيا درآدمي چن   .. توان از آينده يا از ناپيدا آگاه گرديد؟         ..آيا توان پيشگويي كرد؟   
  ..چنين راهي يافته شود؟

پيشگويي نتوان كرد، از آينده يا از ناپيدا آگاه نتوان گرديد، در آدمي چنان               : ادنتوان د » نه«باين پرسشها جز پاسخ       
 .  نيست، در بيرون چنين راهي يافته نشودينيروي

 :ما از يكايك آنها سخن خواهيم راند ولي در ميان مردم يكرشته كارهايي در اين زمينه رواج مي دارد و
  
 : ـ  پيشگويي١

يك پيشآمد  . ده كه از آينده آگاه باشد و كارهايي را كه پيش خواهد آمد بداند                 ااين آرزو در نهاد هركسي نه      
 . هركس در جستجوي پايان آن بوده آرزوي دانستن آنرا خواهد داشت) همچون جنگ كنوني(بزرگي كه پيش آيد 

 ده را بداند و   اين نشدنيست كه كسي آين     يا افزاري در بيرون نيست و      ولي چنانكه گفتيم چنان نيرويي در آدمي، و       

 . يا از ناپيدا آگاه گردد

مثالً يك پزشك گاهي از ديدن حال بيماري تواند دانست كه           . برد آري توان از ديدن برخي چيزها بنتيجه آنها پي         
 اندازه نيروي هر دولتي و     در جنگي كه ميانه دو دولت در مي گيرد،  اگر كسي از            . خواهد مرد  آيا بهبود خواهد يافت يا    

فيروز از نافيروز     زه پافشاري توده هاي آنها و از اين چيزها آگاه باشد، بآساني تواند پايان جنگ را دريابد و                        از اندا 
 . نيامدن باران بفراواني يا كميابي خواربار در سال آينده پي مي بريم ما هميشه از آمدن و. بشناسد

دوباره . د جدايي گزاشت ميانه پيش بيني و پيشگويي      باي. ليكن اينها پيش بيني است نه پيشگويي     . اينها را توان دانست   
داني از اين   اگاهي هم شي  . كساني كه بپيشگويي برمي خيزند از ناتواني روانهاي ايشانست        . پيشگويي نشدنيست : مي گويم

 رفت و با   نامي را مي ديدم كه بخانه ها مي     » صفا«تا چهار سال پيش در تهران       . راه سود جويند و مردم را فريفته پول گيرند        
 .پيشگويي پولها از مردم مي گرفت
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اگر شما گذشته مرا بگوييد و من راست        : روزي هم بنزد من آمد، و چون از آينده سخنان بسياري مي گفت، گفتم             
از سوي  : گفت. خاندان ما سيد بوده اند   : گفتم. شما از نژاد پادشاهي هستيد     : گفت. يابم آينده را هم باور خواهم كرد       

 پاسخي نتوانست و چون از من       .. در چه زماني پادشاهي مي كرده؟     ..نامش چه مي بوده؟  : گفتم. ادشاه مي رسيد مادر بآن پ  
 .سردي مي ديد برخاست و رفت

درو نيرويي براي دانستن آينده و آگاه بودن از            ) رياضت كشد (كساني مي پندارند اگر يكي سختيها بخود دهد          
هرچه .  ما كسي را نمي شناسيم كه با سختي كشي چنان نيرويي پيدا كرده باشد               وولي اين پندار است،     . ناپيدا پديد آيد  

 .مي شنويم الفست

در همين زمان ما قطبها     . فالن قطب مي گفته كه از آينده آگاهست، ولي دليلي براستي اين سخن در ميان نمي بوده               
 .!.ر ده سال ديگر ما را آگاه توانند گردانيد؟بيازماييد آيا از حال جهان د. فراوانند و سختي كشيدگان بسيار مي باشند

مثالً يكي بروي يكپا . جوكيان سختيهاي توانفرسايي بخود دهند    : كساني حال جوكيان هند را دليل آورده مي گويند       
در نتيجه اين   . ديگري با يكدست از درخت آويزان باشد و چند سال همچنان ماند               . و سالها همچنان بسر دهد      ايستد
 .يد كه از آينده آگاه باشند و ناپيدا دانند و از راز هركسي آگاهي دهندآا نيرويي در ايشان پديد كشيه سختي

آنچه از كارهاي ايشان مي شنويم از زبان اين و         . جوكيان از ما دورند و ما از حال آنان نيك آگاه نيستيم            : مي گويم
كسانيكه در ديگر جاها    . ويند و خود را نيز فريب دهند      مردم در اينگونه چيزها دروغ بسيار گ      . آنست كه باور نتوان كرد    

 .اين چيزيست كه ما بارها آزموده ايم. دروغ نگويند در اينجا از آن نپرهيزند

از آنسو ما مي بينيم اگر جوكيان ناپيدا دانستندي و يا از آينده آگاه بودندي مردم برخورداريهاي بزرگي از ايشان                      
 هميشه انبوهي باشد و مردم هزارها در پيرامون ايشان گرد آيند و از پيشگوييهاشان سود                 گاه آنان ربايستي در د  . كردندي
 .جويند

دولت انگليس كه سرزمين جوكيان در دست         . ديگران بمانند دولتها توانستندي سودهاي بزرگي از آنان جويند           
 . ايشان آگاه باشداوست توانستي با پرسيدن از آنان حال ديگر دولتها را بداند و از رازهاي نهان 

در همين جنگ كه از چند سال باز ميانه انگليس و روس و آمريكا با آلمان و ايتاليا و ژاپون مي رود، ما ديديم كه                          
رزم آغاز كرد و به ماليزي و ديگر سرزمينهاي زيردست ه در سال دوم جنگ ژاپون كه تا آنروز بي يكسو مي بود ناگهان ب      

در . تهاي پياپي خوردند و اين كار بآنان گران افتاد         سانگليسها شك . پيشرفت بسياري كرد  انگليس و آمريكا تاخت برده       
مستر چرچيل  . پارلمان به مستر چرچيل نخست وزير انگليس سخت گرفتند كه نزديك بود بر سر همان، كابينه اش بيفتد                 

 . ابر آن نكرده بودهچنين گفت كه گمان جنگ و رزم بژاپون  كمتر مي برده، و اينست بسيج درستي در بر

چرا مستر چرچيل نخواسته بوده از هنر جوكيان هند سود جويد و از آهنگ ژاپون آگاه گردد : در اينجا توان پرسيد   
 آيا  .!.داني جوكيان دروغست؟   بايد ديد آيا چرچيل كوتاهي نشان داده يا داستان ناپيدا             ..!گير نباشد؟  و بدينسان  ناگه    

  ..!ن پذيرفت ؟كدام يكي از اين دو را توا

امروز از آرزوهاي هر دولتي پي بردن برازهاي نهاني دولتهاي ديگر است و چنانكه مي دانيم در راه اين كار                            
آن ه   اگر داستان جوكيان راستست چه نياز  ب          :ما مي پرسيم . هاي گزاف بيرون مي ريزند    ها مي فرستند و پول    جاسوس
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جوكيان را مزدور گيرد و از       آن  نمي كنند كه هر دولتي يك يا چند تن از            چرا اين    ..!ريختنها و رنج بردنهاست؟    پول
 ..!بكار نمي گمارد؟» انتلجنس سرويس« چرا دولت انگليس از آن جوكيان در ..!دانسته هاي او بهره جويد؟

پول و از آنان     با كارهايي شگفت نگاه مردم را بسوي خود كشند         . شنيده ايم بسياري از آن جوكيان گدايي كنند       
يكدسته تا چه اندازه پست باشند كه در جايي همچون هندوستان روزي خود را                 . همين نمونه پستي ايشانست   . خواهند

 .!.آيا نتيجه سختي كشيها اين بايستي بود؟. درنياورند و دست بسوي اين و آن يازند

 نجويند و از گدايي بي نياز        آنگاه اين خود ايراديست كه كساني با دانستن ناپيدا و آگاهي از آينده، خود سود                    
يك جوكي اگر آينده مي داند و از ناپيدا آگاهست چرا جاي يك گنجي را از گنجهاي نهان در زمين نشناسد و          . نگردند

 چرا با نشان دادن دزدان و جايگاه دزديده شده ها پولهاي بسيار از مردم بدست               ..!با درآوردن آن توانگر و بي نياز نگردد؟      
 ..!و ستدي برنخيزد و سود گزافي پيدا نكند؟ را با پيش بيني از گراني فالن كاال بيك دادچ ..!نياورد؟

يك جوكي هر سختي بخود ميدهد بدهد، هر كاري           . درخت را از ميوه اش شناسد     : در اينجاست كه بايد گفت     
 . ي كارهاي اوست همانكه در پايان كارش دست بگدايي مي يازد دليل برنده به بيپايي و بيهودگ،مي كند بكند

بارها كساني بپيشگويي برخيزند و آنرا در       . چنانكه گفتيم پيشگويي يكي از هوسها، بلكه از بيماري مغزي آدميست          
 .ولي تاكنون هركسي هر پيشگويي كرده دروغ درآمده. ميان مردم پراكنند

.  چنين كاري نشدنيست   همين دليل ديگر است كه     . شما يك پيشگويي نشان نتوانيد داد كه راست درآمده است           
براي مثل يكي را ياد      . مردم از هر پيشگويي يكجايش را كه راست درآمده گيرند و از جاهاي ديگرش چشم پوشند                    

 :مي كنم

 ميالدي كه جنگ جهانگير آغاز يافت روزنامه هاي اروپا يك پيشگويي را از تولستوي فيلسوف بنام                 ١٩١٤در سال   
من اينك  . رسي نيز ترجمه كردند و در همه جا ارزش بسياري بآن دادند                  روس چاپ كردند كه روزنامه هاي فا          

 :كوتاهشده آنرا از روزنامه عصر جديد مي آورم

 شروع شده و ابتداي شروع آن از ممالك جنوب شرقي اروپا خواهد              ١٩١٣اشتعال بزرگي در اروپا تقريباً در سال        «
در آنسال من تمام قطعه اروپا را         .  فرا خواهد گرفت    ١٩١٤ال  اين آتش كم كم باال گرفته و تمام اروپا را در س              . بود

 يكنفر  ١٩١٥ولي در سال    . يكپارچه آتش و خون مي بينم و ناله هاي جانسوز از ميدانهاي جنگهاي خيلي خونين مي شنوم              
 نظامي  اين شخص يك  . دم مثل ناپلئون ثاني وارد ميدان جنگ مي شود        آآدم غريبي از ناحيه شمال ظهور مي كند و اين           

 خاتمه اين اشتعال بزرگ ابتداي      ١٩٢٥تا  . د افتاد نخيلي ماهر يا نويسنده قابلي نيست ولي ممالك اروپا در چنگ او خواه            
دول مختلفه دنيا از ميان برداشته ميشوند و تمام دنيا حال يك مملكت                 . يك قرن جديدي در سياست دنيا خواهد بود         

 ». تشكيل شده باشدمتحده را بهم مي رساند كه از ملل مختلفه

مي گويند همه اين پيشگويي را بنظر اعليحضرت امپراتور روس          «: لندن اينرا چاپ كرده و نوشته بود       » اسفير«مجله  
 ».رسانيده اند و از آنجا براي امپراتور آلمان فرستاده شده و او بسيار در شگفت بوده

 آغاز گرديده،   ١٩١٤زيرا جنگ در سال      .  درآمده راست: اينرا در روزنامه ها و مهنامه ها بچاپ رسانيده گفتند           
 .ولي اگر شما نيك انديشيد خواهيد فهميد همه دروغ درآمده. چنانكه او آگاهي داده بود
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روزنامه نويسان از بس خوششان      .  آغاز گرديده  ١٩١٤ گفته، در حاليكه در       ١٩١٣چه او آغاز جنگ را از سال          
 .دمي آمد يك سال جدايي را بديده نمي گرفتن

 كه  ،رون خواستي آمد و همه كشورها را در چنگ خواستي داشت           ي از شمال ب   ١٩١٥كه در سال    » آدم غريبي «آن  
در پايان جنگ نويد سياست تازه اي براي جهان داده است در حاليكه بيكبار دروغ                      ..!بود و پس چرا بيرون نيامد؟       

 .درآمده

خود شگفتست كه همچون تلستوي مردي بچنين كاري           اينست نمونه اي از پيشگوييها و دروغ درآمدن آنها و              
 ..!برخاسته؟

 اگر پيش بيني است كه اينگونه نتواند بود، و اگر پيشگوييست از كجا و با چه نيرويي                ..!آيا اينها را از كجا مي گفته؟     
 ..!آنرا دانسته؟

داد و تلستوي گرديد در در اينجاست كه بايد گفت هوسهاي آدمي پايان پذير نيست و يكمردي چون رنجها بخود             
 .در آنزمان نيز بازيچه هايي پيدا خواهد كرد. آنزمانش نيز هوسهايي تواند داشت

 .اين بيماري در زمانهاي جنگ فزوني يابد و بيش از همه گريبانگير دانشمندان و كسان بنام گردد

پياپي پيشگوييها شده و در      اين جنگي كه از پنجسال باز در ميان دولتهاي بزرگ ميرود، در اين چند سال هم                        
روزنامه ها نوشته گرديده و همه آنها پوچ و بيپا درآمده، و جاي افسوسست كه با اينحال باز مردم ارجي بپيشگويي                            

 .ندرارند و باز فريب فريبكاران را مي خوزمي گ

ينه كه صفيعليشاه   گفتاري نوشت در اين زم    » يك پيشگويي آسماني  «پارسال يكي از روزنامه هاي فارسي زير عنوان        
 :يك پيشگويي كرده بدينسان» يمحواهللا مايشاء«در تفسير خود بقرآن كه با شعر است در معني آيه 

 بگذرد چون از شمار روزگار   سيصدوشصت وسه الف اندرمدار 

 دور ديگر ثبت گردد در نظام   دوره   گيـتـي   سر آيد   بالتـمام

 كه دو سال ديگر است يكدور نوين در جهان           ١٣٦٣گوييست كه در سال     اين شعرها پيش  : روزنامه نويس مي گويد 
 .آغاز خواهد شد

 ه، و دانسته نيست ك     »سيصد و شصت و سه الف      «: چه او مي گويد  . ايندو شعر معناي روشني نمي دارد     : مي گويم
. .!ه آن دور چيست؟   ، و نميگويد ك   »دور ديگر ثبت گردد در نظام     «: آنگاه او مي گويد  . ١٣٦٣ است يا    ٣٦٣٠٠٠خواستش  

 را بگويد تا از سخنش چيزي     ها مي بايست اين  ..! از چه راه رخ خواهد داد؟      ..!چه ديگرگونيهايي در جهان رخ خواهد داد؟      
 .فهميده شود

اگر از آيه قرآن است از كجاي آن چنين معنايي               .. !ا صفيعليشاه اين آگاهي را از كجا آورده؟           ياز آنسوي آ   
اگر از پيش خود گفته پس چه بستگي        !.. اي قرآن چيستانست كه يكي بفهمد و ديگران نفهمند؟         مگر آيه ه  ..!درمي آيد؟

 ..! آنگاه او خود از كجا دانسته؟..!بتفسير قرآن داشته؟

گويد، و صفيعليشاه از همان     » ال اعلم الغيب  «اني بيزاري جسته    داين بسيار شگفتست كه خود آورنده قرآن از ناپيدا         
 .دد و از آينده آگاهي دهدقرآن ناپيدادان گر
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در . سخن مي راند نه از پايان جنگ و آشتي دولتها با يكديگر           » سرآمدن دور گيتي  «پس از همه اينها صفيعليشاه از       
گرفتم كه آلمان از پا     .شمرده شود گمان نتوان برد    » سر آمدن دور گيتي   « كه بسيار نزديك شده بپيشآمدي كه        ١٣٦٣ لسا

 .ور گيتي بسر نخواهد آمد و روزگار نويني بروي جهان باز نخواهد شدافتاد و جنگ فرو نشست، د

 .اين پيشگويي صفيعليشاه تنها يك معني مي دارد، و آن اينكه دروغبافي و فريبكاري گوينده اش را مي رساند

يكي پيشگويي كرده كه جنگ     . در همان روزنامه فارسي پيشگوييهاي ديگري از برخي پيشگويان مصري مي آورد          
 ١٩٤٣ خواهد رسيد، ولي آشتي كردن و پيمانها بستن در سال              نبپايا) ميالدي (١٩٤٢ انگليس و روس در سال        بالمان  آ

 .خواهد بود

 در مصر از سالها برخي پيشگوياني هستند كه از آنراه نان مي خورند و يكي از ايشان مهنامه اي نيز در زمينه كار                          
 .خود چاپ مي كردي

يش از اين، جنگ آلمان     پ اين پيشگويي را نيز راست پنداشته، و دليل آورده كه آن پيشگو              نويسنده روزنامه فارسي  
 .را با روس آگاهي داده بود كه راست درآمد و جنگ در ميان آن دو دولت درگرفت

  چرا تكه تكه   ..!اگر پيشگويي تواند بود و اينان پيشگويند پس چرا پيشآمدها را در يكجا نمي گويند؟              : من مي پرسم 
. .!مدهاي اين جنگ و چگونگي پايان آنرا آگاهي نداده؟         آ همان مرد مصري چرا يكباره همه پيش        ..!پيشگويي مي كنند؟ 

 ..!چرا پايان جنگ را گفته ولي از اينكه كدام سو فيروز خواهد بود يادي نكرده؟

مردان سياسي، چيزهايي   راستي آنست كه چند تن فريبكاراني برخاسته اند، و چون از چگونگي كارها و از سخنان                 
درباره آينده فهميدند  آنرا برويه پيشگويي مي آورند، و اينست ميدان پيشگوييهاشان بسيار تنگست و امسال تنها سال                        

آن هم اگر راست درآمد درآمده، و درنيامد          . آينده را توانند گفت، و در سال آينده نيز بسال ديگر توانند پرداخت                
  .درنيامده

ولي اگر يك سخن    . د و فراموش كنند   ند و پروا ننماي   نست كه از يك پيشگو يا فالگير صد دروغ ببين         اين شيوه مردم  
 .او راست درآمد همانرا عنوان گيرند و دليل راستگويي او شمارند

ولي يك  . غ درآمده و مردم پروا ننموده اند      وبارها سخناني گفته اند و در     . داستان پيشگويان مصري نيز همينست     
 . كه راست درآيد خودشان و ديگران همانرا عنواني گردانند و برخ مردم كشندگفته شان

ارند دشمن  زاين يكقاعده همگاني در سياست است كه نگ       . جنگ آلمانرا با روس كسان بسياري از پيش مي دانستند        
اينرو  از. ودبزرگي يكي از آنها مايه نابودي ديگري خواهد ب          . آلمان و روس دشمن ناچاري يكديگرند      . بزرگ گردد 

باور كردني نمي بود كه روسيان خاموش نشسته بگزارند آلمان دست انگليس را از اروپا برتابد، و خود بسراسر                               
. كشورهاي اروپايي چيره گرديده يك دولت بسيار توانايي باشد، و آنگاه بخاك روس تاخته شيرازه آندولت را بهم زند                

 بايد رازي در ميان باشد كه ما       .  بكنار ايستادن روس در اين جنگ مي باشد        يكي از شگفتيها  «: من خود بارها گفته بودم    

اينرا آشنايانم بارها از من شنيده بودند،       . »نمي دانيم، وگرنه اين خاموش نشستن آندولت دور از قاعده سياست دولتهاست          
 .و اين نه پيشگويي، بلكه سخني از روي آگاهيهايم مي بود
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 است و   ١٩٤٢صري هم دروغ درآمده و اكنون كه من اينها را مي نويسم پايان سال              هرچه هست پيشگويي آن مرد م     
ميان نيست، و سران دولتهاي روس و انگليس و آمريكا دو هفته پيش در تهران                  كمترين نشاني از پايان يافتن جنگ در       

. ند آلمانرا زودتر از پا اندازند     انجمني برپا كرده بسكالش و گفتگو پرداخته اند كه چه راههاي ديگري پيش گيرند تا توان               
 ١.اين نمونه ديگر است كه هر كسيكه بپيشگويي پردازد جز رسوايي سودي برندارد

يك نكته ديگري كه مي بايد گفت آنست كه چون بيشتر فريبكاران خداشناسي و پارسايي از خود نمايند و از                         
 كاله برداري گيرند، از اينجا يك باور غلطي رواج يافته و            آنسوي پيشگويي و ناپيداداني و اينگونه كارها را افزاري براي         

انبوه مردم چنين دانسته اند كه يك مرد خداشناس و پارسا بايد از ناپيدا آگاه باشد و از آينده آگاهي تواند داد، و                                
 .بكارهاي شگفتي كه ديگران نتوانند تواند برخاست

 يافته و بسياري از پيشوايان صوفي و از ديگران فريب اين باور  اين باور غلطست كه از دير زمان در ميان مردم رواج          
نشان دهند به پيشگوييها پرداخته اند و ناپيداداني از خود نموده اند و اگر            بمردم  غلط را خورده، براي آنكه جايگاه خود را         

اين كمي  . تابها نوشته اند يكي خود چنين كاري نكرده سپس پيروان و هواداران چنان داستانهايي ساخته و بنام او در ك                    
 .يك پير صوفي يا يك پيشواي ديني شمرده مي شود كه ناپيدادان نباشد

 غلط را خورده و يا از          فريب اين باور    آيا او نيز    ،ولي تولستوي را نمي دانم   . آن شعر صفيعليشاه از اينراه بوده      
 .گوشه گيري و سالخوردگي هوسهايي در دلش پيدا شده بوده

دينداري و پارسايي، نه تنها كسي را ناپيدادان نگرداند، بلكه دينداري و پارسايي در معني راستش                     هرچه هست   
كسي اگر ديندار است بايد اين داند كه خدا بآدمي نيرويي براي ناپيداداني نداده،               . براي خودداري از اينگونه كارهاست    

 .ه مردم را فريفتن است، با خدا نيز جنگيدن مي باشدرداختن گذشته از آنكپو بپيشگويي  نو ناپيداداني از خود نمود

يكي از هوده هاي بزرگي كه ما از دين مي خواهيم آنست كه مردم آييني را كه خدا براي گردانيدن جهان مي دارد                     
رگي در  اين خود پايه بز   . بشناسند و راهي را كه براي زيستن مردم باز كرده بدانند و پيروي از آن آيين و از اين راه كنند                    

 .دين مي باشد

دين براي آنست كه كساني بهوس پيشگويي و جادوگري و مانند اينها كه كارهاي بيپا و بيهوده                      : روشنتر گويم 
است نيفتند، و خود را و ديگرانرا از راه راست زندگاني بكنار نگردانند، و بسيار نادانيست كه پنداشته شود كساني از                          

 .ي توانند رسيددينداري و پارسايي به ناپيدادان

                                                           
. سوار راه آهن شده  ) پيشوايان ديني چين و برمه و تبت      ( در مهرماه گذشته شبي راديو لندن با يك آب و تاب داستاني سرود در اين زمينه كه يكي از الماها                        -١
: پاسخ داده!. د گرفته كه بهر چه پول مرا شما دهيد؟ا آن زن كه بيگانه مي بوده اير. فروش آمده گذشته از خود پول زني را كه در پهلويش نشسته بوده پرداختهتچون بلي

مردم از اين داستان بشگفت افتاده آغاز كرده اند از الما          . زن اينرا شنيده اينور و آنور برگشته ديده كيفش نيست         . !!بهر آنكه كيف شما را دزديده اند وشما پول نمي داريد        
 !.در روز بيست و پنجم اكتبر: الما گفته…» جنگ كي پايان خواهد يافت؟«: از جمله پرسيده اند. گذشته كردنپرسشهايي از آينده و 

در آنروزها آلمانها در شرق و غرب       . »بيست و پنجم اكتبر مطابقست با دوم آبانماه       «: گوينده راديو لندن كه اين داستانرا با يك پروا مي سرود از خود چنين گفت             
اين بود من مي انديشيدم كه اگر چنان كاري پيش آيد و           . ي نشستند و گمان بسيار مي رفت كه يكي دو ماه نگذرد و بيكبار از پا افتند و جنگ پايان پذيرد                   با شتاب پس م   

ها اين يكي را گرفته برخ ما        رشته جنگ چند روز پيش يا پس از دوم آبانماه بريده شود پنداردوستان صدها پيشگويي را كه دروغ درآمده فراموش خواهند كرد و تن                           
  . پايان پذيرفت و جنگ هنوز پايان نيافته است ١٣٢٣ولي ديده شد كه آبانماه آمد و گذشت و سال . اين مرا ناآسوده مي گردانيد. خواهند كشيد

 )اين پاورقي در چاپ دوم افزوده گرديده(
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بلكه اگر نيك سنجيد كسانيكه بپيشگويي و اينگونه كارها مي پردازند بيشترشان بيدين و فريبكار و سالوسند، كه                     
چون نمي خواهند پي كاري يا پيشه اي رفته نان از راه حالل خورند، باين فريبكاريها مي پردازند و از زيانهاي بسيار آنها                       

 .باك نمي دارند

ي گذشته از آنكه نافرماني با خدا و آيين او كردنست و گذشته از آنكه دروغگوييست، چه بسا                         همان پيشگوي 
اكنون كه اينرا مي نويسم كتابي در جلوم باز است كه داستان پسركشي سلطان             . تواند برخاست آن  زيانهاي بزرگي كه از     

 محمود مي داشت كه جوان غيرتمند و          اين سلطان محمد پسري بنام سلطان       . محمد سوم پادشاه عثماني را مي نويسد       
 پيام  پرداختهيك شيخ فريبكار سالوسي بدستياري كسان مادر شاهزاده بنزد او راه يافت و بپيشگويي                 . كارآمدي مي بود 

هاي زو چي  سلطانمحمد از اين داستان آگاه گرديد     . فرستاد كه تو بزودي پادشاه خواهي بود و برخي جادوها نيز فرستاد            
سپس مادر .  بدست او افتاد، و از خشم خودداري نتوانسته دستور داد سلطان محمود را گرفتند و خفه كردند       فرستاده شيخ 

باندوه و فشار اين رفتار بي خردانه يكماه نكشيد        . با شيخ فريبكار نيز همان رفتار را كردند       .  را نيز بدريا انداختند    شو كسان 
 . كه خود او نيز درگذشت

در همان كتاب داستانهايي مي نويسد در اين زمينه كه درويشي            . ينگونه پيشآمدها فراوانست  خ عثماني از ا   يدر تار 
اين يكدروغ هوسمندانه نتيجه    . »مردي كه نامش از نامهاي مرغانست بزودي پيدا شده بشاهي خواهد رسيد             «: گفته بوده 

ديگري كه  . مي بوده برخاسته » شاهين« كه نامش    ييك. آنرا داده كه كساني بخود نويد شاهي داده بكوششهايي برخيزند          
 .هريكي مايه خونريزيهاي بسيار شده و كاري هم از پيش نبرده. خوانده مي شده بلند گرديده» طيار«

 
 : ـ فالگيري٢

ديگري با  . )كه از آن سخن رانديم    (يكي بي افزار   : گونه است و  پيشگويي بد . فالگيري خود بخشي از پيشگوييست    
فالگيران مي خواهند بگويند ما از راههايي پي به ناپيدا توانيم برد و آينده را توانيم                     .  فال است  افزار كه يكي از آنها     

 .دانست

 مردم  كه    باستان   هاياينست كه در زمان    تاريخچه آن، آنچه ما بدست آورده ايم         فالگيري و    درباره سرچشمه   

شتند كه براي هريكي بتكده برافراشته و پرستاران         بت پرست مي بودند، هر مردمي چند خداي پنداري براي خود مي دا            
ناميده شدندي دعوي گفتگو با خدايان          » كاهن«ما در تاريخ چنين مي يابيم كه اين پرستاران كه                 . گمارده بودند 

سخ مي داشته اند و اين بوده كه ميانه مردم با خدايان ميانجي مي شده اند و بپرسشهايي كه مردم از خدايان مي كرده اند پا                      
 .گرفته بآنان مي رسانيده اند و از زبان آنها از آينده آگاهي مي داده اند

يك نكته دانستني آنست كه مردم آن خدايان يا بتها را چندان واالتر از جنس آدميان نگرفته آنان را باشندگاني                         
. و فرزندان مي انگاشته اند  نزديك بآدمي و داراي هوس و كينه و رشك و اين گونه خيمها مي شمارده، بلكه داراي زنان                    

اين بوده سزاوار مي شمارده اند كه در هر پيشآمدي بخدايان بازگشته از ايشان شور خواهند و بكاري كه خواهند                             
چيزيكه هست بايستي يك قرباني براي خدا بگزارند و ارمغاني براي كاهن ببرند تا              . برخاست نتيجه اش را از پيش بپرسند     

 .بتوانند پاسخ گيرند
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. ز آنسوي جنس پاسخهاي خدايان را نيز مي دانيم كه جمله هاي دوپهلويي مي بوده كه كمتر دروغ درمي آمده                     ا
چنانكه كرزوس را مي دانيم كه چون مي خواست با پادشاه هخامنشي بجنگ پردازد از كاهن دلفي دستور خواست و                       

 .»بود خواهي كرداگر جنگ كني دولت بزرگي را نا«: كاهن از خداي خود چنين پاسخ گرفت

ولي . كرزوس از اين چنان فهميد كه دولت هخامنشي را نابود خواهد كرد، و با اميد و دلگرمي بكار برخاست                        
خواست خدا نابودي دولت    «: شكست خورد و سراسر كشورش بدست پادشاه هخامنشي افتاد، و در اين هنگام گفتند                 

 .»ولي او خواست خدا را نفهميده.  باز داردخود كرزوس مي بوده، و چنين مي خواسته او را از جنگ

همانا فالگيري از اينجا آغاز شده، و چنانكه مي بينيد نخست عنوان آن پرسش             . اينست نمونه اي از پاسخ هاي خدايان    
ليكن سپس براههاي ديگري افتاده     . از خدايان ميبوده كه با دست كاهنان انجام مي گرفته و پاسخهاي زباني داده مي شده              

ارده اند كاهنان از   زمثالً چون قرباني مي گ   . خدايان خواست خود را بمردم از راههاي گوناگون ديگر نيز مي فهمانيده اند          و  
مرغاني بنام خدايان نگه مي داشته اند و از        . چگونگي روده هاي شكم آن بخشمناكي يا خشنودي خداوند پي مي برده اند           

از اينگونه راهها براي دانستن     . يده اند و بهر جنبشي از آنها معنايي مي داده اند       دانه خوردن و نخوردن آنها چيزهايي مي فهم      
 .خشم يا خشنودي خدايان، و پي بردن بآينده بسيار بوده است

سپس نيز نيازي بكاهنان نمانده و هركسي خود، از پريدن مرغان، و از آواز جانوران، و از جست و خيز چهارپايان،                      
رويهم چيده شدن ابرها، و از دوباره شكوفيدن درختها، و از لرزشهاي زيرپوستي كه در تن آدمي                  و از وزش بادها، و از       

، و از خوابهاي پريشاني كه هركس هر شب بيند، و از پيدايش ستاره دنباله دار، و از صد راه ديگر                         )اختالج(پيدا شود   
چيزي كه هست در    .  همه از گونه هاي فال است      اينها. بدانستن آينده و پي بردن بسرگذشت خود يا ديگري پرداخته اند          

 .نامند كه ما جداگانه گفتگو خواهيم كرد» مرغوا«يا » مروا«فارسي اينها را 

اين راهها نيز گوناگون و       . در زمان ما فال راههاي ويژه ديگري دارد كه گويا در زمانهاي بسيار باستان نبوده                     
مثالً در آغاز كتاب حرفهاي ابجد را در خانه هاي         . ي راه ديگري دارد   كساني با كتاب فال گيرند و هركس      . بي شمار است 

ارد و آن خانه در كتاب شرحهايي دارد كه          زشطرنجي گزارده فالخواه بايد چشم ببندد و انگشت بروي يك خانه اي گ             
 .اين ساده ترين راه آنست. فالگير برايش خواهد خواند

در ميان اروپاييان فال با      .  با ترتيبي چيده و از آنها معناهايي درآورند           نخودها را . پيره زنان با نخود فال مي گيرند     
 .برگهاي بازي رواج دارد

» ولدالزنا«در يك اتاقي سنگي مي بوده كه مي گفته اند هركه بردارد              » قتلگاه«در پنجاه سال پيش در مشهد، در           
 . نژاد خود را با آن مي سنجيده اند نيست و كسان بسياري پاكي

بدينسان كه  . ال پيش در يزد جواني را ديدم كه مرغي را در قفس مي داشت و با آن فالگيري مي كرد                         چند س 
يا » سفر خواهي رفت  «يا  » انجامش نيك خواهد بود   «: تكه هاي بسياري از كاغذ  بريده و روي هريكي جمله اي از اينگونه           

داده بود و چون يك فالخواهي پيدا مي شد و           س جا نوشته و همه را در قف      » بتو سحر كرده اند  «يا  » پشيمان خواهي شد  «
يك پولي از او مي گرفت با تكان سر و دست بمرغ مي فهمانيد و آن با نك خود يكي از كاغذها را برداشته بفالگير                              
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خواهندگان بسيار مي داشت و مردم از          چون اين يك شيوه نويني مي بود        . مي داد و او گشاده بفالخواه مي خواند        
 . آن فالگير داستانها مي گفتندراستگويي

 : مثالً. مي گزينند بايد دانست كه هنر اين فالگيران در جمله هاييست كه بر

 ..!كيست كه در بدنش نشاني از خال يا جاي زخم يا نشان آبله نباشد؟. »در بدن تو يك عالمتي هست«

باوريست كه بيشتر كسان درباره خود       اين  . »تو نيكي براي مردم مي خواهي ولي مردم بدي براي تو مي خواهند             «
 .دارند

 ..!كيست كه در آرزوي سفر نباشد؟. »تو در آرزوي يك سفري هستي«

چيست و چگونه رد شده؟ هركس مي تواند           » ناقر«. »از تو رد شده     ) قاف زير با(در چهارسالگي يكقراني      «
 .يكچيزي از خود بينديشد

 دركيست كه   . .!مژده بدش آيد؟   كيست كه از اين   . »واهي رسيد دانيال پيغمبر مي گويد تو بيك مقام بزرگي خ         «
 ..!راستگويي دانيال پيغمبر بدگمان باشد؟

 .!.كيست كه در ميان خويشانش دشمني ندارد؟. »در ميان خويشان تو يكي با تو دشمن است« 

ر يك دانشكده درس     د ،رويهمرفته از كاهن بتكده دلفي گرفته تا اين فالگيران كوچه گرد تهران              : مي بايد گفت 
و  در جهان كسي ناپيدا نداند    . چنانكه گفتيم اينها همه دروغ و بيپاست       . خوانده اند و جنس كردار و گفتارشان يكيست       

آخر براي چه اگر كسي فالن سنگ را نتواند بردارد زاده             .آگاهي از آينده نتواند داد، و اين افزارها بسيار بيمعني است           
 ديگر دروغي بيشرمانه تر از اين چه تواند          .!.اين نادرستي تبار است؟     ر ميان آن نتوانستن و      چه بهمبستگي د    .!.زناست؟

 ..! پدر و مادرش دارد؟داستانچه كار ب.  برداشتن و برنداشتن سنگ از توانايي و ناتواني بردارنده است.!.بود؟

 مگر نخودها فهم دارند     .!.ليل است؟  فالن گونه چيده شدند دليل سفر كردن فالخواه باشد بچه د            اگراينكه نخودها   
ديگر پنداري بي خردانه تر از اين چه      . .!و از آينده و سرگذشت هركس آگاهند و بدلخواه خود آنگونه چيده مي شوند؟             

 ..!باشد؟

آن كتاب فالي كه درست كرده اند، و اگر كسي چشم خود را بست و انگشت بروي فالن حرف گزاشت، سخناني                     
 .!. زير آن يك حرف نوشته شده سرگذشت وي خواهد بود، چه دليلي براستي اين داستان است؟                   كه در متن كتاب در    

 .چنين كتابي را بايستي خدا ساخته و از آسمان براي فالگيري فرستاده باشد

دوم مردم را فريب دادن و از كار بازداشتن         . اينها نخست بخدا دروغ بستن است و از بزرگترين گناهان بشمار است           
اينان مردم را   .  اين جهان براي گردش خود يك آيين استوار مي دارد و بايد هركسي آنرا شناسد و پيروي كند                      .است

 .اينان بخدا دروغ مي بندند و با او مي جنگند. بيرون شدن از آيين سپهر وا مي دارندبه گمراه گردانيده 

و ابرو   يكزن باالبلند و چشم    «: دك مي گويد مر. صدها آشوب از اينها در خاندانها پديد آيد         . مردم آگاه نيستند  
زن ساده دل اينرا باور مي كند و يكي از مادر شوهر و خواهر شوهر و جاري                . »سياهي با تو دشمني دارد و بتو جادو كرده        

اين چيزيست كه   . و هووي خود را بديده گرفته او را دشمن خود مي پندارد و اين نيز بكينه جويي باو جادو مي كند                        
 .ها بار رخ دادههزار



 .................................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  پندارها 

 

١٧  

. در بيست سال پيش كه در تبريز مي بودم خانه يكي از خويشانمان دزدي رخ داد و پول هنگفتي از ميان رفت                           
 از اين گفته، او بيكي از برادران         .»دارد اين دزدي را كرده    مييكي از خويشان نزديك كه باالي بلندي         «: فالگيري گفت 

در حاليكه  . افتاد شهرباني نيز باو بدگمان گرديد و گرفت و بزندان انداخت           زن خود بدگمان شد و چون كم كم بزبانها          
در نتيجه همين داستان    . پس از يكماه پول از جاي ديگري بدست آمد و دانسته شد كه دامن آن برادر زن پاك مي بوده                    

 .كينه بزرگي ميان زن و شوهر افتاد و سالها گرفتار دشمني بودند

 .هنوز اينها زيانهاي ساده ايست.  هزارها توان يافتاز اين داستان صدها بلكه

 فالگيري را افزاري براي فريفتن زنان و دلسرد كردن آنان از شوهرانشان گيرند و بيك كارهاي                  ،برخي از فالگيران  
ن چون  يكي از عنوانهاي ايشانست كه بزنا     . برخي از آنان ميانجي ميانه زنان و مردان بيگانه گردند          . بسيار زشتي پردازند  

 .و با اين عنوان زنان پاكدامن را آلوده گردانند» تو بايد يك كار حرامي كني«: جادو درست كنند چنين گويند

 . اينها از شاهكارهاي ايشانست. به بيابانها كشانند و بدست غوالن بيابان دهند» چال كردن جادو«گاهي زنان را براي 

 . هست كه من سزا نمي شمارم داستان آنها را در اينجا بنويسمنلگيرادر دادسراي تهران پرونده هايي از اينگونه فا
 
 :ـ ستاره شماري٣

. چنانكه گفتيم پيشگويي گاه ساده و بي افزار است و گاه با افزار            . نيز از پيشگوييست  ) يا علم نجوم  (ستاره شماري   
 .ستاره شماري بخشي از پيشگويي با افزار مي باشد

شناختن آفتاب و ماه و     ) يا علم هيئت  (» ستاره شناسي «. شماري جز از ستاره شناسيست    نخست بايد دانست كه ستاره      
 هولي ستاره شماري پيشگويي از آيند     . ستارگان و ديگر فروزندگان آسمانيست و خود يكي از ارجمند ترين دانشهاست           
 .كردن بدستاويز آفتاب و ماه و ستارگان است و خود سراپا پندار و انگار مي باشد

ني بگردش فروزندگان آسماني و نزديكي و دوري آنها از يكديگر معني هايي مي دهند و از روي آنها از آينده           كسا
بگمان اينها پيشآمدهاي اين جهان و كارهايي كه در روي زمين رخ مي دهد سرچشمه آنها گردش                   . پيشگويي مي كنند 

پي مي برند و از ديدن چگونگي      » علت بمعلول «از  آفتاب و ماه و ستارگان آسمان و چگونگي آنهاست، و اينست آنان               
 .كارهاي آينده را مي دانند و از آنها آگاهي مي دهند) يا بگفته خودشان اوضاع كواكب(ستارگان 

نيز براي هر كاري ساعتهايي نشان مي دهند كه اگر در آن ساعت كرده شود چون ستارگان در فالن حالند بنتيجه                       
 .خواهد رسيد يا نخواهد رسيد

نيز چنين پيداست   . تسچنين پيداست كه اين كار از زمانهاي باستان پيدا شده و اين نيز يادگار دوره  هاي بت پرستي                 
و از برخي نشانه هاي آسماني كه گاهي        ) شهاب(كه اين پيشگويي نخست از ستارگان دمدار و از ستارگان فروريزنده              

 .ديده شود آغاز گرديده

يكبار يا دوبار آنرا نبيند از      جز  يش  انهل سال يكبار نمايان گردد و هركسي در زندگ        چون ستارگان دمدار هر سي چ     
 .هنوز اين در زمان ما هست. اينرو هر زمان كه پديد آيد مردمان بترس افتند و گفتگوهاي بسياري درباره آن كنند
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 از وبا   ـ از پيش آمدن باليي      در زمانهاي باستان مردم آنرا نشان خشم خدايان خود دانستندي و كاهنان فرصت يافته              
همچنين در فروريزش ستارگان و پيدايش      .  آگاهي داده ترس مردم را بيشتر گردانيدندي       ـ يا طاعون يا سيل يا گرانسالي     

 . در آسمان اين رفتار را كردنديـ  از سرخي يا روشناييـ نشانه هايي 

 چون آفتاب و ماه و پنج ستاره ديگر       . يشگويي گيرند از اينجا راه باز شده كه كساني فروزندگان آسماني را افزار پ            

 ـ  يا بهتر گويم در ميان ستارگان       ـ  مي گردند و هر روز جاي خود را در آسمان             ) كه هفت گردنده ناميده مي شدند     (
 ديگر مي گردانند و خود گاهي بهم نزديك و گاهي از هم دور مي باشند، باين حال هاي آنان معني هايي از خود داده و                       

هريكي را نشانه بلكه انگيزه يك پيشآمد زميني شمرده اند، و آنچه مايه رواج اين پندار گرديده آنست كه در زندگاني                       
ساده آنزماني، مردم بآسمان بيش از زمان ما تماشا مي كرده اند و در سايه نداشتن ساعت و قطب نما و مانند اينها بشناختن                      

از آنسوي انبوهي از مردان آن زمان اين ستارگان گردنده را خداياني            .  مي بوده اند ستارگان و گردش آنها از ما نيازمندتر      
 .پنداشته پرستش مي كرده اند

آنها را خداياني مي پنداشته اند، و چه از         كه مردمان باستان درباره ستارگان گردنده داشته و         يچه در نتيجه باورهاي   
 بيكبار ناآگاه مي بوده اند، اين باور كه انگيزه هاي           ه نبرد پي رهاانگيزهاي كا  اينرو كه بچگونگي گردش اين جهان و        

بازار بسيار گرمي در ميان مردمان پيدا كرده رواج ستاره شماري را بسيار                 ستارگانست   ماه و  كارها گردش آفتاب و   
 . بيشتر گردانيده

و آگاهي از دوري يا نزديكي       از آنسوي چون شناختن فروزندگان آسماني، و پي بردن بجايگاه آنها در آسمان،                 
آنها بيكديگر يك چيز ساده و آساني نمي بوده كه هركسي بتواند، ناگزير اين بخش از پيشگويي رويه دانش پيدا كرده                      

 .و پردازندگان بآن يكدسته ويژه اي بوده و ميان مردم جايگاهي پيدا كرده اند

 را نيافته   رجاين دستگاه را پيدا نكرده و اين ا         ) وردجز از گفتگو با مردگان كه خواهيم آ         (هيچ يكي از پندارها      
 .است

يك چيز ديگري كه گذشته از اينها برواج ستاره شماري افزوده و مايه فريب مردم گرديده، اينست كه هميشه                         
 .ستاره شماري با ستاره شناسي توأم مي بوده

اين نيز از زمانهاي     . ياد استواري دارد  خود يكي از دانشهاي گرانبهاست و بن        ) هيئت(چنانكه گفتم ستاره شناسي      
باستان شناخته بوده، و از همان زمانها دانشمندان بنامي بآن پرداخته اند كه اگرچه در بيشتر جاها لغزش پيدا كرده بودند                       

از جمله حساب گردش ستارگان را از روي درستي كرده و جايگاه هريكي از آنها را                  . در برخي چيزها فيروز مي بودند    
اينست مي بينيم از سه هزار سال پيش دانشمندان اين فن چگونگي گرفتن ماه و خورشيد و انگيزه                    . ت آورده بودند  بدس

 .آنها را دانسته و از پيش آگاهي مي داده اند

اين داستان گرفتن ماه و خورشيد و آگاهي دادن از آن از روي حساب مي باشد و خود از جستارهاي                                     
 ستاره شناس از روي حساب تواند دانست كه در فالن روز و فالن ساعت و فالن دقيقه                       يك دانشمند  .ستاره شناسيست

خورشيد و ماه و زمين چنان خواهند بود كه خورشيد و ماه در روبروي يكديگر، و زمين در ميان آنها باشد و سايه زمين                         
 .وي پيش بيني آگاهي تواند داداز ر اين را از روي حساب تواند دانست و. بروي ماه بيفتد و آنرا تاريك گرداند
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ولي مردم چون نمي دانند آن را دليل ناپيداداني منجم شمارند، و جدايي ميانه اين              . اين يكي از كارهاي دانش است     
 .كار و ديگر پيشگوييهاي او كه همه از روي پندار است نگزارده آنها را نيز راست پندارند

منجم اگر يك چيزهايي نمي داند پس چطور گرفتن ماه و آفتاب را خبر             «: هنوز در زمان ما نيز عاميان چنين گويند       
همچنين درآمدن ماه نو،    . از زمان باستان اين يكي از انگيزه هاي فريب خوردن مردم بوده          . »!.مي دهد و راست درمي آيد؟   

يل ناپيداداني منجمان   زد مردم دل  نو ديده شدن و نشدن آن، و آغاز سال نو و مانند اينها كه همه از روي حسابست در                        
 .!.مي باشد

 فلسفه يونان و ديگر       ،بدينسان ستاره شماري پديد آمده و شناخته گرديده، و چون در قرن دوم و سوم اسالم                      
دانشهاي يوناني و رومي بشرق آمده و در اينجا رواج بي اندازه يافته، اين نيز در ميان آنها بوده و آنچه ما مي دانيم از                              

زار سال در اوج رواج خود بوده كه گذشته از مردم عامي پادشاهان و فرمانروايان بآن گرويده و هركدام         همانزمان تا يكه  
يك پادشاه اگر مي خواسته بتخت نشيند و يا بجنگ           .  در دربار خود داشته اند    )منجم(از آنان يك يا چند ستاره شمار          

بزرگ ديگري پردازد، مي بايست منجم براي آن، ساعت           رود، و يا سرايي بنياد گزارد، و يا زني بگيرد، يا بهر كار                    
در اين دوره ستاره شماران جانشين بتكده دلفي مي بوده اند و ما در تاريخ داستانهاي بسيار شگفتي پيدا مي كنيم                   . برگزيند

 :كه اينك برخي از آنها را براي گواهي در اينجا ياد مي كنيم

در زمان شاه عباس     . تند و در دربار خود از آنان نگه مي داشتند             پادشاهان صفوي باور بسيار بمنجمان مي داش        
اوضاع كواكب مي رساند كه در اينسال يك پادشاهي از          «: بدينسان كه منجمان چنين  گفتند    . يكداستان شگفتي رخ داد   

 : اره شاه عباس گفتندباز آنسوي در. »ميان خواهد رفت

از ايندو سخن چنين نتيجه       . »لع در حضيض زوال و وبالست       تربيع نحسين در خانه طالع واقع شده و اختر طا              «
 .مي گرفتند كه بشاه عباس بيم يك آسيبي يا گزندي مي رود

چون گمان دروغ در گفتار خود نمي داشتند مال جالل يزدي كه يكي از ايشان مي بود چنين پيشنهاد كرد كه سه                        
خت را بيك كسي از زندانيان كشتني باز گزارد كه در آن             ت روز شاه عباس خود را از پادشاهي بركنار گردانيده تاج و           

روز او را بكشد و از اينراه بالي رسيده را از            روز همگي وزيران و سپاهيان و ديگران در فرمان آن باشند و پس از سه              سه  
 .خود دور گرداند

نسال چند تن از درويشان     شاه عباس كه از ترس جان فرمانبر منجمان شده بود اين پيشنهاد را پذيرفت و چون در آ                  
 .را بنام بيديني گرفته و بزندان سپرده بودند چنين نهادند كه مال يوسفي نامي را از آنان بپادشاهي رسانيده سپس بكشند

اردو آورده حضرت اعلي خود را از سلطنت و            ه  يوسفي مزبور را ب    «: در عالم آرا اينداستان را چنين مي نويسد        
پادشاهي  بر آن خون گرفته اطالق فرمودند و تاج شاهي بر سرش نهاده اثواب فاخره در او                    پادشاهي خلع فرمود و اسم      

 امرا  عپوشيدند و در روز كوچ بر استر بردعي با زين و لگام مرصع سوار كرده اعالم پادشاهي را بر سرش افراشتند و جمي                      
بمنزل مي رسانيدند و در ديوان خانه همايون       و مقربان و اهل خدمت با لشكر و قشون بآيين مقرر در مالزمتش كمر بسته                 

 بكشيك قيام مي نمودند و آن بيچاره         هفرو آورده اطعمه و اشربه مي كشيدند و شب قورچيان عظام و عساكر منصور                 
 و حضرت اعلي در آن سه روز با دو سه نفر جلودار و                 …عاقبت كار خود را فهميده آن سه روز را بفراغت گذرانيد            
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سواري جناب موالنا جالل      موالنا يوسفي در سر    . گرديده اصال بتمشيت امور سلطنت نمي پرداختند       خدمتكاريكه سوار 
مجمال بعد از سه روز از لباس مستعار حيات عريان           … منجم را ديده باو گفته بود ايحضرت مال چه بخون ما كمر بسته              

 .»ماندهي جلوس فرمودندبعد از واقعه مزبور حضرت اعلي مجدداً بر مسند فر. گشته از تخت افتاد

 شاه عباس دوم درگذشت پسر او صفي ميرزا را               ١٠٧٧چون در سال     . داستان دوم نيز از پادشاهان صفويست        
 .منجمان ساعت برگزيدند و شاه جوان در آن ساعت تاج بسر گزارده بتخت نشست. بجانشيني برداشتند

زيرا از يكسو تركمانان و ازبكان بتاخت و تاراج          . ولي در سال يكم و دوم پادشاهي او آشوبهاي بسياري برخاست           
. آمدند و زيان بسيار رسانيدند و از يكسو در شيروان و آن پيرامونها زمين لرز سختي رخ داد و آسيب بسيار پديد آورد                         

 .مردم روي خوشي نمي ديدند و از پادشاه ناخشنودي مي نمودند

ميشه با زنان در گردش و آميزش بوده در باده خواري و                از آنسوي خود پادشاه جوان ناتوان مي بود، و چون ه            
 .كامگزاري اندازه نمي شناخت روزبروز ناتندرستتر مي گرديد و بناتوانيش مي افزود

ولي با آن ناپرهيزي پادشاه نتيجه         . بسيار مي كوشيد و هر چاره بكار مي برد          )يا حكيم باشي   (پزشك درباري    
. نكه پسرش را بپرهيز وادارد پزشك را گناهكار مي گرفت و او را نادان مي خواند               از آنسوي مادر شاه بجاي آ      . نمي داد

چون در يك دربار خودكامه نتيجه اين كار كشته شدن پزشك و گرفته شدن دارايي او بودي وي سخت مي ترسيد و                         
 نشيني پادشاه دچار     چنين پراكند كه منجم باشي در برگزيدن ساعت براي تخت          داين بود براي رهايي جان و دارايي خو       

رز و ديگر آسيبها همگي نتيجه خوش نبودن          ليده و اين ناخوشي پادشاه و آن ناايمني كشور و آن زمين                 دنافهمي گر 
 .ساعت تخت نشيني مي باشد

شاردن فرانسوي كه آنزمان در ايران مي بوده و ما          . اين سخن چون پراكنده شد درباريان بيخردانه آنرا باور كردند          
 :  چنين مي نويسديابيم،ان را در سياحتنامه او مي اين داست

زنهاي اعليحضرت نيز گناه منجم را بيگمان          . يش از ديگران اين ياوه گويي را باور كردند           پپادشاه و مادرش     
بدينسان پزشك كار را    . خواجگان و ديگر درباريان چاپلوس كه جز رأي پادشاه رأيي ندارند بآن باور گرويدند             . دانستند

منجم باشي هرچه دليل به بيگناهي خود آورد سودي          . برد و از اين راه جان و دارايي و آبروي خود را باز خريد                پيش  
در اينحال   .نداد و كار بجايي رسيد كه از ترس جان نه تنها خاموشي گزيد ناگزير گرديده بنافهمي خود اقرار كرد                         

پادشاه دوباره   نيافتند كه    راهي جز آن      بسيار   ز انديشه ميبايست لغزش گذشته را جبران كنند و  براي اين كار پس ا               
را خوش يمن ندانسته مي گفتند در زمان شاه صفي نخست نيز               » صفي«تخت نشيني و تاجگزاري كند، و چون مردم            

جگزاري  چنان نهادند كه دوباره ساعتي گزينند و پادشاه با نام ديگري دوباره تا             ؛بديهايي در ايران رخ داده، در نتيجه اين       
اين بود منجمان با رنج بسيار ساعتي برگزيدند كه در آن ساعت بار ديگر آيين تاجگزاري بكار بسته شد و پادشاه                       . كند

 .بنام شاه سليمان بار ديگر تاج بسر گزارده بتخت نشست

تند، و چنانكه او    شاردن اين داستان را بدرازي نوشته شگفتي مي نمايد از اينكه ايرانيان بچنين كار بيهوده اي برخاس                
 .مي نويسد و ما نيز از تاريخ مي دانيم اين كار هيچ نتيجه اي نداشت و هنايشي از آن در كارها پديدار نگرديد

 :يك داستاني هم يكي از آشنايان با منجمي مي دارد كه چون نوشته است كوتاهشده نوشته او را در اينجا مي آوريم
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چون رفتم و از در     .  رمضان بود يكي از دوستان مرا براي افطار دعوت كرد            سال پيش از اين در ماه      سه: مي گويد
. اين آقاي مصور رحمانيست    : ميزبان بمعرفي پرداخت   . وارد شدم و نشستم گذشته از ميزبان دو كس ديگر بودند                

 معرفي  ن بآنا سپس مرا هم  . اين آقاي فالن منجم است، تقويم ايشان امروز در ايران فرد است           . گراورهاي خوب مي سازد   
 .كرد

 رو بمن    ،آقاي منجم پس از آنكه مقداري از اينسو و آنسو گفتگو كرد                . از همين معرفي سر صحبت باز شد         
مگر باختيارات مقيد نيستيد و در كارهاي خود سعد         . تعجب است شما تا حال تقويم مرا نديده ايد       : گردانيده چنين گفت  

آري من حاال يادم مي افتد كه      :  نداد كه من پاسخي گويم و چنين گفت         ميزبان فرصت . .!و نحس را مراعات نمي كنيد؟    
يك مجله ايست كه   : گفت. پيمان چيست؟ : منجم پرسيد . و قهراً عقيده بعلم نجوم ندارد      آقاي فالن از طرفداران پيمانست    

ي مفصل در اين باب      امور را منكر است و در شماره هاي اخير خود مقاله ها            اين  علم نجوم و استخاره و تفأل و كليه            
 .نوشته است

علم نجوم را نيز هميشه يكدسته منكر       . از قديم زمان هر علمي منكريني داشته است       . منجم گفت اين تازگي ندارد    
اگر اين حقيقت   : زيرا مي نويسد . ليكن پيمان يك چيز تازه هم دارد       : ميزبان گفت . بوده اند و كتابها در رد آن نوشته اند       

 گفت چه استفاده اي     .!.تواند از آينده خبردار باشد پس چرا خود او از اين علم استفاده نمي كند؟                  دارد كه منجم مي     
مي گويد متاعي را كه مي داند در آينده نزديكي ترقي خواهد كرد خريداري كند و ببهاي گران بفروشد                  : گفت .!.بكند؟

: بعالوه مي گويد . پ كرده يكي يك ريال بفروشد     و از راه تجارت بهره كافي برداشته ديگر محتاج نباشد كه تقويم چا              
 .اگر كسي بتواند از آينده خبر دهد دولتها مهمترين استفاده را از وجود او كنند و او را مليونر گردانند

شما چه مي دانيد من بكجاها راه دارم و چه             . تمام اين استفاده ها ميشود    : آقاي منجم با يك وقار غريبي گفت         
فرستاد عقب من، و من چون رفتم از          ) نخست وزير آن روز بود     (همين چند روز بود كه آقاي جم          . كارهايي مي كنم 

. مي پرسيدرا  دو ساعت خلوت كرده بود و اينها          . جنگ آلمان با فرانسه و انگليس ميپرسيد كه كي روي خواهد داد               
 ،اه انگليس باروپا رود    ري پادش اجشن تاجگز شركت در   حاجي محتشم السلطنه رييس مجلس چون مي خواست براي            

 .فرستاد عقب من و چون رفتم انحراف قبله لندن را تحقيق مي كرد كه نمازش در آنجا درست باشد

 .هر روز وزراء مي فرستند از من سؤالها مي كنند و من جوابها مي دهم. منكه نبايد همه اسرار را بشما بگويم

اين بود  . يا ملتفت بود كه اقوال او را تصديق نمي كنيم         چون اينمطالب را مي گفت بدقت در ما مي نگريست و گو          
و بدون آنكه   . مي خواهيد براي شما يك حكايت غريبي را نقل كنم؟          : بيكبار لحن مطلب را عوض كرده چنين گفت         

 :منتظر جوابي از ما بشود شروع بسخن كرده چنين حكايت نمود

ن آمد و چون شنيده بود كه من منجم هستم خواست           آنساليكه من باروپا رفتم در پاريس يك پروفسوري بديدن م         
شما يك روزي را معين كنيد تا من         . .!باينها چه احتياج؟  : من گفتم . االت كرد ؤبعضي س . اندازه علم مرا تشخيص دهد    

اول قدري ترديد داشت و سپس چون قبول كرد و يكروزي           . بشما بگويم كه در آنروز سر ناهار چه خوراك خورده ايد         
پرفسور بسيار خوشحال شد و مرا در آيروپالن        . يل خوراك او را در سر ناهار آنروز آگاهي دادم          صنمود من بتف  را معين   

 .و بهر كجا كه مي رسيديم مرا معرفي مي كرد و مي گفت دانشمند  بزرگيست خود گذاشته در شهرهاي اروپا گردش داد
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غ بافيهاي عاميانه آقاي منجم تاب نياورده       واينجا بدر ليكن  . تا اينجا كه دامنه صحبت كشيده بود من دخالت نداشتم         
. .!براي چه؟ : آقاي منجم بجاي آنكه ممنون شود با لحن اعتراض گفت            .  را تغيير دهيم    وبهتر است زمينه گفتگ    : گفتم
ن گفتم ميخواهم هما  . !.مي خواهيد بخود شما هم ثابت كنم؟     . !.اينها دروغست؟ : گفت. براي آنكه اينها دروغست   : گفتم

ترتيبي را كه مي گوييد در فرانسه كرده ايد تكرار نماييد و بگوييد من ديشب چه خورده ام و براي آنكه صدق و كذب                        
 .چشم، البته مي كنم: گفت. اين آقايان مي توانند از خانه ما بپرسند. سخنتان دانسته شود اينجا تلفون هست

منجم دنباله الف و گزاف را ممتد مي داشت و در             ولي آقاي   . چون بر سر افطار بوديم من ديگر خاموش شدم           
 .ضمن شعرهاي نيشداري مي خواند و عباراتي از عربي و فارسي مي سرود

عجب مگر مطلب باين     : گفت. حاال وقتست كه شما هنر خود را نشان دهيد           : پس از برچيده شدن سفره گفتم       
سه همگي يكزبان گفتيم ما حاضريم       . هم نمي شود در اينجا   .  اين كار حداقل سه ساعت وقت الزم دارد          .!.آسانيست؟

گفت مگر من احمقم كه تنها براي       . اريم و خودمان در اطاق ديگري منتظر باشيم       زشما را در اين اطاق آسوده بگ      ساعت  
بايد الاقل يكمجلس رسمي باشد كه چون امتحان دادم يك مدال علمي بگيرم و در                   . سه نفر شما امتحان علمي بدهم      

 .امه ها بنويسندتمام روزن

بعالوه اگر شما از عهده امتحان برآييد ما سه نفر گواهي خود را              . ست كه خود شما كرديد    ا اين پيشنهادي : گفتيم
شما قدر علم را چه      . من چنين كاري را نمي كنم     . ابداً ابداً : گفت. در روزنامه ها مي نويسيم و مردم همه مطلع مي شوند         

من يكروز رفتم قم ديدم يك سياح اروپايي آمده مناره ها را تماشا              . را تماماً من كشيده ام     نقشه خيابانهاي قم    . مي دانيد
من فوراً از روي قاعده مقياس ظل و شاخص ارتفاع آنرا           . ولي راه پيدا نمي كند   . مي كند و مي خواهد ارتفاع آنها را بداند      

 …سياح بسيار تعجب كرد. اندازه گرفتم

ف مي زد و از خود ستايش مي نمود و با آنكه ما ديگر كاري باو نداشتيم و آنچه                       نيمساعت متوالي همينگونه ال    
مي بايست بدانيم دانسته بوديم و چندان گوش باين الفهاي او نمي داديم باز منجم دست بردار نبود و اين بدتر كه در                           

تو « يا» الجاهلون الاهل العلم اعداء   «: كلمات خود جمله هاي نيشدار بكار مي برد و شعرهايي از فارسي و عربي مي خواند             
خوفني منجم  «: اگر با شعر كاري از پيش برود مي توان فراوان پيدا كرد            : گفتم. »اهل دانش و فضلي همين گناهت بس       

 !..، اينها چسودي دارد؟»زبان ستاره شمر چاك باد«يا » ابوخبل

كه ما الفهايش را نپذيرفته بوديم يك نزاعي راه  همانا مي خواست بتالفي آن    ولي آقاي منجم رشته را رها نمي كرد و       
 رسيد كه ميزبان ناگزير شده و تعرض نمود و او را ناچار از سكوت گردانيد و ما ديگر ننشسته از                          يكار بجاي . بيندازد

 .مجلس برخاستيم

ببين . غگوييستخيره رويي و درو    اينان بيش از همه بيشرمي و      اين نمونه ايست كه سرمايه كار     . تا اينجاست داستان  
. دن شرم نكرده دست از ناپيداداني برنمي دار      زاينان صدبار دروغشان در مي آيد با     . اين منجم چه دروغهايي را بهم مي بافته      

 .اين منجم يك آخوند آزمنديست كه با همين فريبكاريها، دارايي اندوخته است و هر سال باز تقويم بچاپ مي رساند

فالن گردنده با فالن گردنده     . ي يا منجمي، همچون فال و ديگر پيشگوييها بي بنياد است         چنانكه گفته ايم ستاره شمار  
 .در فالن برج گرد آمده و اين دليل است كه در روي زمين فالن پادشاه خواهد مرد
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آن . آن دو ستاره بديده شما نزديك بهم و در يكجا مي آيد، و هزارها فرسنگ از هم دور است                 : بايد گفت  نخست
 .در آسمان راستي را برجي يا خانه اي نمي باشد.  كه مي گوييد جز پندار نيستبرجي

از اين گذشته گرد آمدن دو يا چند ستاره در يك برجي در آسمان چكار بمردن يك پادشاهي بروي زمين                             
ين چيزها  مايه مرگ ا  . يك پادشاهي يا هركس ديگري هنگامي مي ميرد كه بيمار گردد و يا كسي او را بكشد                 !.. دارد؟

 .بستارگان هيچ بستگي ندارد. تواند بود

ما گردش ستارگان يا اوضاع آنها را منشأ اثري در جهان               «: برخي از اينان كه مسلمان مي بوده اند چنين گفته اند         
ولي مشيت خدا عالقه گرفته باينكه اگر ستارگان در آسمان فالن حال را پيدا كردند در روي زمين فالن                          . نمي دانيم

 .»ثه رخ دهدحاد

يك چيزي از خود بافته ايد و        ..! چه دليل به اين سخن خود مي داريد؟         ..!شما اينرا از كجا مي گوييد؟     : مي گوييم
 .مي گوييد

باري با آن فريفتگي كه مردم زمانهاي پيش بمنجمان مي داشتند و سخنان آنها را بي دليل مي پذيرفتند و اگر هم                         
تند و پرده مي كشيدند، چون كارشان بي بنياد مي بوده بارها رسوا گرديده اند و در تاريخ               دروغ درمي آمد بتأويل مي پرداخ   

 :من در اينجا يكي از آنها را مي آورم. داستانهاي بسياري از رسوايي آنان توان پيدا كرد

 از نزديكان   پادشاهان عثماني همچون پادشاهان صفوي پابند منجمان مي بودند و آنان را در دربار خود نگه داشته                  
حسين افندي منجم باشي در زمان سلطان مراد و سلطان ابراهيم از نزديكان آن دو پادشاه مي بود كه در                       . مي گردانيدند

با اينحال پيشآمدي نام و آوازه او را          . هركاري شور ازو خواستندي، و از اين راه داراك اندوخته توانگر گرديده بود                
من اينرا از پيش    : سيار افزود، و آن اينكه چون سلطان ابراهيم را كشتند او چنين گفت            هرچه بيشتر گردانيده بجايگاهش ب    

مي دانستم و آگاهي داده بودم و تقويم خود را نشان داد كه در ميان ستايش پادشاه سطرها را چنان فروچيده كه چون                           
ايست آشكاره نويسم از اينراه      مي گفت چون نمي ب  . در مي آيد » وفات ابراهيم «حرف نخست هريكي را بگيرند جمله         

 .فهمانيدم

چون پس از سلطان ابراهيم     . از اين داستان نام و آوازه او چند برابر گرديده در دستگاه دولت جايگاه بلندي يافت                 
ولي پس از دو يا سه سال كساني در . از نزديكان شمرده مي شد   شده بود اين در پيش او نيز       جانشينپسرش سلطان محمد    

 .يافتند و بپادشاه آگاهي دادند» وفات محمد«در ستايش سلطان محمد با همان ترتيب سطربندي جمله تقويم او 

رمز ديگري كه جز خودش نمي فهميده مرگ پادشاه زمان را در                  راستي اين بوده كه منجم هر سالي بيك            
است درآمد آنرا بآشكار آورد و      جمله هاي تقويم مي گنجانيده است كه اگر راست در نيامد همچنان پنهان بماند و اگر ر              

 .چيزيكه بود در اينسال كساني رمز او را دريافتند و رسوايش كردند. بخود بالد

 .دهد راندند كه در يكدهي بنشيند و زندگي بسر شچون راز او دانسته گرديد از استانبول بيرون

 اين نتيجه آنرا داد كه        نوشت و  نامه هايي درباره كار خود        نگرفته در آنجا خاموش ننشست و       ولي بدبخت خو  
كسيكه از مرگ ديگران پيشگويي مي كرد      . شيخ االسالم فتوي بكشتنش داد و كسي را فرستادند در آنجا سرش را بريد              

 .خود را بدينسان بكشتن داد



 .................................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  پندارها 

 

٢٤  

 : ـ چهره بيني و كف بيني٤
 مي بوده و در كتابهاي      چهره بيني از نخست  . يكي هم از راههاي پيشگويي چهره بيني و ديگري كف بيني است              

: مثالً مي گفته اند . كساني از نگاه كردن بچهره كسي بگمان خود بآينده او پي مي برده اند             .  بسيار ياد شده   يعربي و فارس  
 .بهمان كس ابروهايش پيوسته است دانشمندي خواهد گرديد. فالن آدم پيشانيش گشاده است و توانگر خواهد بود

كساني از اروپاييان از     . است» فال فرنگي «بگفته كسي   . ه و خود يك چيز تازه ايست       اما كف بيني از اروپا آمد       
كتابهايي در اين باره     . پي مي برند و براي اين كار قاعده ها گزارده اند          او  سنجش خطهاي كف دست هركسي بآينده         

باشد آنرا كاالي گرانبهايي     كساني از مردم هرچه از اروپا          . نوشته اند كه برخي از آنها بفارسي نيز ترجمه گرديده             
 .اين است بفالگيريهاي آنها نيز ارج گزارده و بميان ايرانيان آورده اند. مي پندارند

آنگاه كارهاي جهان انگيزه هاي ديگري     . چنانكه گفته ايم از هيچ راهي پي بآينده نتوان برد         . ولي همه اينها بيپاست   
 كف دست يا با چگونگي اين گوشه و آن گوشه چهره نتوان                   همبستگي در ميان آنها با خطوط       بو هيچگونه     دارد

. مثالً توانگري هركس بسته بآن است كه از راهش كوشد و آنگاه پيشآمدها نيز با خواست او سازگار درآيد                      . پنداشت
ي يك كشاورز هنگامي توانگر گردد كه در كار خود كوشا باشد و گندم و جو و ديگر چيزها را بسيار بكارد و از آنسو                        

باشد كه كردان يا لران يا شاهسونان خرمن او         نكه بكشت او آسيب رساند و يا سر سال ناايمني             زمستان بسيار سرد نباشد   
از اين راهست كه توانگر تواند گرديد و اينها چه بهمبستگي با چگونگي پيشاني يا خطهاي كف دست                     . را تاراج كنند  

 .!.دارد؟

دو سال پيش جواني در      . سيده، ما يك زيان بزرگي از آن سراغ مي داريم          همين كف بيني با آنكه تازه بايران ر         
تو «: دانشكده افسري درس مي خوانده و در ميان همدرسانش يك كف بيني مي بوده كه كف او را ديده و چنين گفته                      

 آرزوي زناشويي از جمله(جوان ناآزموده كه آرزوهاي بسياري براي آينده مي داشته     . »هميشه بدبخت و بينوا خواهي بود     
. ن سخن بيكبار نوميد گرديده و در روز ديگر خود را كشته است            آاز شنيدن   ) با دختر يك توانگري را در دل مي پرورده       

 ).چون پدر او از تبريزيان است و با من آشنا مي باشد من از داستانش آگاه گرديده ام(

ما نخواهيم توانست يكايك آنها را نام بريم و گفتگو          چنانكه گفته ايم راههاي پيشگويي يا فالگيري بيشمار است و          
يك . كساني از ورقهاي بازي اين سود را مي جويند       . ايران، از ديوانهاي شاعران فال مي گيرند      از جمله كساني در   . نماييم

و خرد را بكار    بايد بجاي اينها هوش     . همه اينها بي پاست و پرداختن باينها جز نشان سبكمغزي نتواند بود          : جمله بايدگفت 
. ما را هيچ نيازي بدانستن آينده نيست       . برد و راههايي را كه مايه آساني زندگاني و خوشي آن تواند بود پيش گرفت                  
اينها كارهاي آن كسانيست كه از راه         . بلكه دانستن آينده، اگر توانستني بودي، نابسامانيها در زندگاني پديد آوردي              

 .ود را براههاي كج مي زنندراست رفتن نمي توانند و هميشه خ
 
 :ـ استخاره٥

استخاره آنست كه كسيكه مي خواهد بسفري رود، يا خانه اي خرد، يا زني گيرد، بنزد                  . استخاره فال آخونديست  
يكي از كارهاي ماليان در     . ماليي رود، و او بدستياري استخاره از خدا بپرسد كه آيا آنكار نيكست يا بد خواهد درآمد                 
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انبوه مردم باوري باستخاره مي دارند و از خداشناسي دور مي شمارند كه در كارهاي خود از                   . ره كردنست ايران استخا 
ولي شما اگر نيك نگريد اين همان رفتاريست كه بت پرستان يونان با خدايان خود داشته اند و در                      . خدا شور نخواهند  

 ).دلفي را آورديمچنانكه داستان پرستشگاه . (كارها از آنها شور مي خواسته اند

استخاره با تسبيح، استخاره با قرآن، و چون         :  دوتاست هابراي استخاره راههاي گوناگوني هست و شناخته ترين آن        
 از اينرو  » استخير منك يا اهللا    « : از اين گذشته بايد جمله اي بعربي بزبان رانند           مي شمارند و     آنرا گفتگويي با خدا       

 .ان، يا خود نيمه ماليي باشداستخاره كن بايد يكي از مالي

آقا يك استخاره   «: بسيار ديدنيست هنگاميكه مردي يا زني در خيابان يا در كوچه بماليي مي رسد و چنين مي گويد               
آقا در همانجا مي ايستد و بي درنگ دست ببغل برده تسبيح را بيرون مي آورد، و آنگاه دعايي خوانده چشمها را                     . »بكنيد

و » نيكست«يا  » بد است «: ه چنين مي گويد  دمي اندازد و دانه هاي تسبيح را مي گيرد و آنها را شمار          رويهم گزارده دست    
 .سپس خرامان و بخود باالن راه مي افتد

آقا چون قرآنرا باز كرد آيه را مي خواند و سپس رو باستخاره خواه كرده                   . ي تر از آن استخاره با قرآنست       نديد
 .»آيه عذاب آمده بسيار بد است«يا » ه بسيار خوبستمؤمن آيه بهشت آمد«: مي گويد

بدينسان كه بايد پرسش را در كاغذي نويسند و آنرا در پاكتي گزارده              . برخي از آنان دكان رنگينتري باز كرده اند      
دازه كه دانسته نيست تا چه ان      (و سرش را بسته با دو سه ريال پول براي آقا فرستند و او بي آنكه در پاكت را باز كند                           

در بيشتر شهرها از اين دكانداران يكي دو تن          . از قرآن استخاره گيرد و پاسخ را روي پاكت نوشته باز فرستد            ) راستست
 .مي باشند و سخنها از راست درآمدن استخاره هاي ايشان بسر زبانها مي باشد

 اگر ده دروغ ببينند فراموش       چنانكه گفتيم اين شيوه مردمست كه از فالگير يا ستاره شمار يا از استخاره فروش                   
 .ولي اگر يك گفته شان راست درآمد آنرا عنواني سازند. كنند

ولي اگر  . »صالحم بوده كه اين ضرر را بكشم      «: ن كسان از استخاره زيان بينند و بتأويل پرداخته چنين گويند           اهزار
من «: ينجا و آنجا نشسته چنين گويد       يكي در يكجا كاري با استخاره كرد و سودي ديد آنرا داستاني گرداند و در ا                     

 .»خودم تجربه كرده ام. باستخاره فالن آقا عقيده دارم

از آنسوي ماليان اينرا بايايي براي خود       . برخي از مردم ديوانه استخاره اند و بايد بهر كار كوچكي استخاره بخواهند           
ن را راه مي اندازند كه همين خود نمونه اي از           مي شمارند، و چنين مي دانند كه دست مردم را مي گيرند و كارهاي ايشا              

 .كودني و خداناشناسي ايشانست

 كي اين رمز را با شما        .!.كي خدا اين پيمان را بسته است كه شما هر پرسشي كرديد پاسخ دهد؟               : يكي نمي پرسد 
 .!.خي مي داريد؟سا بگوييد ببينيم چه پ.!.ن با شما سخن گويد؟آگزارده كه با دانه هاي تسبيح يا با آيه هاي قر

 .!.خود  بفهمند؟را آنگاه شما تاكنون چرا ندانسته ايد كه خدا بمردمان فهم و خرد داده كه نيك و بد و سود و زيان                     
 شما كه اينها را ندانسته ايد چه سزاست كه بمردم            .!.چرا ندانسته ايد كه بايد در زندگاني هركسي خرد را بكار اندازد؟             

 .!. از راه بريد؟پيشوايي كنيد و آنانرا
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اگر چنان بودي كه    . خدا براي شناختن نيك از بد خرد بآدميان داده        «: مي گويد. يكي از ياران سخن خوبي مي دارد     
نيك و بد را از راه استخاره و با دانه هاي تسبيح بشناسند خردي بآدميان ندادي و بجاي آن يك تسبيح گوشتي در تن                            

 .»اق و جفت  نيك و بد را بشناسدط ا كرد دست برد و باآدمي آفريدي، كه هر زمان نياز پيد

از آنسوي مردم بفال چندان نگروند   . زيرا در اينجا دروغ آشكار بخدا بسته مي شود       . بهرحال استخاره بدتر از فالست    
. گرفتهاگر كسي بجويد هزارها كار سراپا زيان كه با استخاره انجام                . اينست زيان اين بيشتر از فالست       . كه باستخاره 

هزارها . هزارها دختران كه خواستاران نيكي مي داشته اند چون پدرانشان پابستگي باستخاره نموده اند زناشويي رخ نداده               
 .كارهاي نيك كه چون تسبيح كور راه نداده از آنها چشم پوشيده شده

 
 
 
 
 
 
 



 گفتار دوم
 ..آيا توان از جادو هوده اي برداشت؟

. ي و ناپيداداني مي بود كه از آنها سخن رانديم        يرشته يكم در زمينه پيشگو    . د رشته است  كه گفتيم پندارها بچن   نچنا
و د  چنانكه گفتيم اين جهان از روي يك آييني مي گرد        . رشته ديگر در زمينه جادو و كارهاي بيرون از آيين سپهر است            

 بنزد پزشك رود و با دارو و درمان بهبود          دباي ،مثالً كسيكه بيمار است اگر بهبود خواهد      . هر كاري در آن راهي مي دارد     
 بايد رفتار خود را بهتر گرداند و اگر شوهر           ،آسايش و خوشي زيد    يابد، زنيكه خواهان مهر شوهر است و مي خواهد با         

ر كسيكه مي خواهد توانگر گردد بايد از راه كار و پيشه بكوشد و پول بيشت. بدرفتار است كساني را به پند دادن باو وادارد 
 .اينهاست راههاي كارها. بدست آورد

آيا توان بيماري را با نوشتن       . .!اكنون بايد ديد آيا توان بكارهايي بيرون از اينراهها برخاست و نتيجه اي برداشت؟              
آيا توان با    . .! آيا توان با سوزانيدن استخواني شوهري را مهربان گردانيد؟             ..!دعايي و آويختن ازو به بهبود رسانيد؟         

 .!.دن دعايي بتوانگري رسيد؟خوان

چون در اين زمينه نيز     . »بيرون از آيين سپهر كاري نتواند بود       «: بايد گفت . داد» نه«بايد بهمه اين پرسشها نيز پاسخ        
 .پندارهاي گوناگوني ميان مردم روانست از يكايك آنها نيز سخن خواهيم راند

 
 :ـ جادو١

آنچه ما درباره تاريخچه    . جادوگران براي زنان و ديگران مي كنند     ست كه   يجادو در زبان مردم آن كارهاي شيطان       
ماريها دارويي يا درمان     يجادو دانسته ايم آنست كه در زمانهاي بسيار باستان كه دانشها بسيار كم ميبوده چون براي ب                     

 را به بيمار      مثالً استخواني سوزانيده دودش     . ديگري نمي شناخته اند هركسي چيزي به پندارش مي رسيده مي كرده            
هرگونه كاري از اين     . آبهاي گنديده باو مي خورانيده اند    . بگردش چرخيده گاهي از رويش مي جهيده اند       . مي داده اند

سپس كساني پيدا شده اند كه بسر بيماران مي رفته اند و با اينگونه كارهاي پنداري بچاره بيماري                       . نمونه مي كرده اند 
سپس ميدان را بزرگتر گردانيده جادو را نه تنها در بيماري، در جاهاي ديگر نيز                . ن مي بوده مي كوشيده اند و اين پيشه آنا    

 .در توده هاي وحشي جادوگران جايگاه وااليي مي داشته اند. كارگر شمارده اند

 .اندهنگوشه و آنگوشه بازميا سپس كه دانشها پديد آمده و پزشكي رواج يافته، جادوگري بيكبار از ميان نرفته و در

سپس در آغاز اسالم در ميان مسلمانان پندار شگفتي در اين زمينه پديد آمده و آن اينكه چون شيطان را دست                           
در پندار ايشان اگر كسي       . دارنده در كارهاي جهان مي شمارده اند چنين دانسته اند كه هنايش جادو از سوي اوست                  

 شيطان باو جادو ياد دهد و او         ،مي كه دلخواه شيطانست پردازد    بشيطان رو آورد و زيردستي او را پذيرفته بكارهاي حرا          
 .از ناداني جادو را كارگر پنداشته و چون نمي توانستند آنرا از خدا دانند از شيطان دانسته اند. را بهر كاري توانا گرداند

جادوگران . كارگر دانند  نراجادو را از خدا ندانند ولي آ       . اين ناداني هنوز در ميان مسلمانان، بويژه زنان، بازمانده         
 .»اگر تو مي خواهي بمقصودت رسي بايد يك كار حرامي كني«: بكساني از زنان چنين گويند
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بيگمان نتيجه  . اما رواج آن، بيگمان نتيجه ناتواني روانها و بيكارگي خردهاست          . اين اندكي از تاريخچه جادوست    
جاي اينكه آنرا نتيجه بدرفتاري يا ناپيراستگي خودش داند،            و ب  فالنزن از شوهرش بيمهري مي بيند     . خودخواهيهاست

چون نمي تواند گمان بدي يا كمي بخود برد، آنرا از جادو مي شمارد و درباره مادرشوهر و خواهر شوهر و هوو و جاري                       
سستي و يا   فالنمرد كه تنگدستي مي كشد چون نمي تواند آن را نتيجه             . بدگمان گرديده چاره را نيز از جادو مي طلبد         

 .بگردن بخت انداخته براي چاره دست بدامن دعاها و طلسمهاي بخت گشا مي زند ناتواني خود شناسد گناه را

در همين تهران كه پايتخت كشور ايرانست جادوگران بسياري         . فتاريهاي توده هاست رهرچه هست جادو يكي از گ     
اينان هم فالگيرند و هم      . در خانه هاي خود زده اند   ه  ه تابلو ب  مي باشند كه از آن راه نان مي خورند و برخي نيز بي شرمان             

 .از چند راه بفريفتن مردان و زنان مي كوشند. جادوگر

چه بسا زنان و شوهران كه كينه و دشمني بميانشان               . اگر كسي بجويد صد سياهكاري از هريكي تواند يافت            
چه بسا زنان پاكدامن كه براه       . شته بدست مرگشان سپارده اند    چه بسا بيماران كه از رفتن بنزد پزشك بازدا          . انداخته اند

چنانكه نوشتيم در دادسراي تهران پرونده هايي از سياهكاريهاي اينان هست كه نبايد در اينجا سخن                  . ناپاكي انداخته اند 
 .رانيم

ويشان از ريشه   دع كه دانسته شود و   ست  سيك چيز شگفتر آنكه اين جادوگران بيشترشان الت و بيچيزند وهمين ب            
 لسمي به دلها تكاني دهد وطدن استخواني، يا رنگ كردن كله گوسفندي، يا نوشتن ي كسي كه مي تواند با سوزان.بيپاست

 چرا دلهاي توانگران را بسوي خود            ..!چرا خود از آن هنر سود نمي جويد؟             را بزنش مهربان گرداند،       يشوهر
  ..!ارايي رساند چرا درباره خود آن كار را نمي كند؟ا بدر  كسي كه مي تواند ديگري..!نمي كشاند؟

 
 : ـ جنگيري٢

از جمله دعوي مي كنند كه آفريدگاني بنام جن هستند كه همچون              . جادوگران فريبكاريهاي گوناگون مي دارند    
 با چشم    چيزيكه هست  ،آدميان خاندان بخاندان زندگي كنند و پادشاهان براي خود دارند، و آنان در ميان مردم گردند                 

 مثالً آب پاشيد و بر سر او ريخت، يا پا               ـ   اگر كسي نادانسته بيكي از آنان آسيب رسانيد         : ميگويند. ديده نمي شوند 
 آن جن دشمن گردد و بآزار آنكس برخيزد كه او را ديوانه گرداند يا به بيماري ديگري                         ـ اشت او را لگد كرد     زگ

 .ت كه او دعايي نويسد يا جادويي كند تا جن دست بردارددچارش سازد و براي چاره بايد بنزد جنگير رف

چون انگيزه برخي از بيماريهاي ناگهاني را نمي دانسته اند آنرا از              . اين پندار درباره جن از باستان زمان مي بوده          
» ديوانه«و در فارسي     » مجنون«پنداشته اند كه در عربي او را          » جن زده «اينست ديوانه را     . آسيب جن مي شمارده اند   

 .مي بوده» پري«در ميان ايرانيان افسانه هايي نيز بنام ). جن در فارسي ديو ناميده مي شود. (ناميده اند

برخي از جادوگران دعوي مي كنند كه بجنها چيره اند، و هريكي را كه بخواهند توانند بنزد خود خوانند و فرمانها                     
ه شده يكي از     د يا پولي دزدي    يياگر كاال .  و آگاهيها بدست آورند     رانند و دستورها دهند، يا از آنها پرسشهايي كنند          

 .چاره ها آنست كه جنگيري بياورند و با دست او دزدنده و دزديده شده را بشناسند و بچنگ آورند
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 چه دليل   .!.ما مي پرسيم چنان آفريدگاني كجايند؟    . داستان جن از ريشه بيپاست    . همه اينها دروغست  : مي بايد گفت 
گرفتم كه اينها   . .!دشمن گردند؟  آنگاه چنان آفريدگاني در ميان مردم چكار دارند تا آسيب بينند و           . .! آنها هست؟  ببودن

 مگر  .!.راستست و جني چون از كسي آسيب ديده دشمن شده، چرا او را نمي زند و نمي كشد و ديوانه اش مي گرداند؟                     
چشده كه   .!.چشده كه جن از فالن دعا يا از فالن طلسم مي ترسد؟           پس از همه اينها     . .!جن بمغز آدمي نيز راه مي دارد؟     

 . .! اين افسانه ها كجايش راستست؟.!.آفريدگاني آنچناني زيردست يكمرد التي شده اند؟

آن : اينست پاسخ داده مي گويم   . مي دانم كساني آيه هايي را از قرآن پيش كشيده دليل بهستي جن خواهند شمرد              
نتوان . بهرحال نتوان بپاس آنها از دانسته ها چشم پوشيد        .  از دشواريهاست و بايد پاسخي داده شود        آيه ها در قرآن خود   

 .آفريدگان آنچناني نبوده اند و نيستند: دوباره مي نويسم. بدستاويز آنها بودن جن را پذيرفت

 ..!ي توان پيدا كرد؟ آيا باينها چه دليل.!.آنگاه هستي جنها كجا و اين دعويهاي گوناگون جنگيران كجاست؟

.  مي داشته اند هابرخي از ماليان دعوي آشنايي با جن       . يان نيز هست  فدرباره جن سخناني در كتابهاي ماليان و صو         
شته اند كه پيرواني از جنها مي داشته است و ويان چنين ن فدرباره بسياري از پيروان صو    . برخي نيز زن از جنها گرفته بوده اند      

 .ن ايشان مي رفته اند و با سرسپردگان بسر مي برده اندبرخي روزها را بميا

را » بئر العلم «افسانه شيرين   . دسته گردانيده برخي را سني و برخي را شيعي شمارده اند          ابهاي شيعي جنها را بدو    تدرك
و زعفر را بآنان    ر و پسر ا   فشنيده ايد كه علي هفت شبانه روز شمشير مي زد تا جنها را زيردست گردانيده باسالم آورد و اص               

ولي آن امام جنگ    . آن نيز شنيده ايد كه زعفر روز عاشورا با گروهي از جنها بياري حسين بن علي آمد               . فرمانروا گردانيد 
 . ندادگجنها را با آدميان سزا نشمارده پر

و رسيده  از همه شنيدني تر آنكه در سي و چهل سال پيش ماليي در همدان چنين گفته كه آگاهي از مرگ زعفر با                     
 .است و بهمين نام ختمي در خانه درچيده

 
 :ـ دعانويسي٣

اينرا دينداران پديد آورده چنين خواسته اند كه كارهاييرا كه جادوگران با               . دعانويسي راه ديگري از جادوست     
ن را از وام آسوده      را بتوانگري رسانند، وامدارا     با دعا به بيماريها چاره كنند، بيچيزان         .، اينان با دعاكنند   جادو مي كنند 

 .گردانند

دعاي ام داود،   . نخست ماليان باين كار برخاسته در كتابهاي خود براي هر دردي يا هر نيازي دعايي نوشته اند                     
بنامي از   بسيار   ماليان  . دعاي ام الصبيان، جوشن كبير، جوشن صغير، حرز جواد و مانند اينها كه يكايك نتوان شمرد                  

سپس دعانويساني آنرا پيشه     . مال محسن فيض و ديگران كتابها در اين زمينه پرداخته اند             سيد بن طاوس و مجلسي و         
 .گرفته اند و در هر زماني و در هر شهري يك يا چند تني از اينان بوده اند

 كساني كه بدر خانه فالگير يا جادوگر نروند از رفتن          . انبوهي از زنان و مردان بدعانويسان دلبستگي بسيار مي دارند         
ما چاره  «: اين بدتر كه اين كار را از دينداري و خداشناسي پنداشته چنين مي گويند                 . بدر خانه دعانويس باز نايستند     

 .»بدردهاي خود از خدا مي خواهيم
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هر وقت ناخوش   . شما بخدا كم عقيده شده ايد     «: ماليان باالي منبر زبان نكوهش بمردم گشاده چنين مي گويند           
 .»!.چرا با دعا معالجه نمي كنيد؟. ي رويدشديد بدر خانه حكيم م

نمي دانند . اينان نمي دانند خدا براي هر كاري راهي نشان داده كه بايد پيروي كرد              . ببينيد ناداني تا چه اندازه است     
اينان گستاخانه مي خواهند كه خدا آيين خود را ديگر          . كه خدا چاره بيماري را درمان كردن و دارو خوردن گردانيده            

 .داند و بدلخواه اينان رفتار كندگر

داستان من با شما داستان كسيست      : مي گويم. »شما همه چيز را انكار مي كنيد     «: كساني ايراد گرفته چنين مي گويند    
. »!تو هر روز بدر خانه من مي آيي      «: بود و نمي داد و طلبكار كه بدر خانه اش مي آمد خشم گرفته مي گفت            ميكه بدهكار   

:  من نيز مي گويم   .»..! مگر مي خواهي پولم را ندهي و منهم هر روز نيايم؟            .!.پس چكاركنم؟ «: داده گفت طلبكار پاسخ   
 يا  .!.ش باشيم؟ وكه در مغزهاي خود جا داده ايد ما زبان بسته خام           را  مگر مي خواهيد آنهمه نادانيها     . .!پس چكار كنم؟  «

نهمه نادان و گمراه مي باشيد و ما ناچار شده ايم بهر كاري از اين گناه شماست كه آ. .!يكي را گفته از يكي چشم پوشيم؟    
 .»شما ايراد گيريم

بايد از خوشان پرسيد كه     . بايد اينرا از خودشان پرسيد    «: مي گويم. »..!پس چرا آنهمه علما نفهميده اند؟    «: مي گويند
 .»..!چرا اينها را نفهميده اند؟

. همين ناداني دليل روشني به بيديني ايشانست       . پنداشته مي شود نيست  ناداني ماليان در اين زمينه بآن سادگي كه           
راستي را دين براي اينست كه مردمان جهان و           . زيرا دين براي شناختن آيين خدا و زيستن از روي آن آيين مي باشد               

پس دعا  . درمان بجادو و دعا نپردازن      دبراي اينست كه بجاي       . زندگي را نيك شناسند و بهر كار از راهش درآيند             
نوشتن بجاي درمان، و آنرا چاره پنداشتن خود بيدينيست، و شما مي بينيد كه ماليان همين را از دين                         دعا  خواندن و   
 .مي شمارند

هر وقت ناخوش شديد بدر خانه حكيم           . شما بخدا كم عقيده شده ايد      «: آن ماليي كه باالي منبر مي گويد          
اينكه داروها بيماري را از ميان مي برد و          . هان و آيين آن از خدا نيست       اينج«، اينسخن معنايش آنست كه       …»مي رويد

 ..!آيا چنين پنداري خدا ناشناسي و بيديني نيست؟. »بيمار را به بهبود مي رساند نهادة خدا نمي باشد

د، اينها  دعانويسي يا دعاخواني يا تب بندي يا طلسم نويسي و يا هرچه ماننده اينهاست همه بيپا و بيهوده مي باش                        
چه بسا بيماراني كه باينها دلگرم شده پي درمان و دارو نرفته            . گذشته از اينكه گمراهي و نادانيست زيانهايي نيز دربردارد        

 .چه بسا نافهماني كه دل بدعا بسته و بكاري يا پيشه اي نپرداخته دچار بدبختيها گرديده اند. بدرود زندگي گفته اند

ديگران . ي سستي شرقيان در كار زندگاني اينگونه اميدها و دلگرمي هاي بيپا بوده                از آنسوي يكي از انگيزه ها      
 .بمانند، پادشاهان و سررشته داران گرفتار اين نادانيها ميبوده اند و مي باشند

اگر در نشستي گفتگويي بميان آيد داستانها از         . شگفتر از همه دروغهاييست كه در اين باره گفته اند و مي گويند            
امير . كسان آبرومندي از دروغسازي در اين باره خودداري نكنند         . گفته خواهد شد  » ثير فالن دعا و مجرب بودن آن       تأ«

شيخي دعايي باو داده    : عبدالرحمن پادشاه بنام افغانستان در يادداشتهاي خود كه بچاپ رسيده داستان شگفتي مي سرايد              
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براي آزمايش آن را بگردن گوسفندي بستم و           : الرحمن مي گويد امير عبد . كه اگر با خود دارد گلوله باو كار نكند           
 .گلوله اي زدم و كارگر نيفتاد

اگر چنان دعايي بودي امير عبدالرحمن توانستي با هزار تن سپاه            . ببينيد يك پادشاه بنام چه دروغ بزرگي مي گويد       
چه بهر يكي از سپاهيان يك نسخه از آن         . اردانگليسيان را از هندوستان دور راند و يك پادشاهي بسيار بزرگي  بنياد گز              

را  دعا دادي كه با خود دارد و گلوله باو كار نكند، و هرچه دشمنان انداختند بزمين افتد و هرچه اينان انداختند دشمنان                       
 .!.اگر اين داستان راست بوده پس چرا امير عبدالرحمن بسودجويي از آن برنخاسته؟. از پا اندازد

چنان دعايي مي دانسته خود مي توانسته كه پادشاه بزرگي گردد، مي توانسته كه آسيا و اروپا و                    آنگاه شيخي كه     
پس چشده كه نكرده و دست نياز بسوي امير                . آمريكا را بگيرد، مي توانسته همه گنجهاي جهانرا بچنگ آورد               

 .عبدالرحمن دراز گردانيده

ر عبدالرحمن همچون بسياري از شاهان ايران و هند و افغان،           اين داستان يك چيز را نيك مي رساند، و آن اينكه امي          
پندارپرست مي بوده و با شيخان فريبكار و درويشان ويلگرد آميزش مي داشته، و خود جاي پرسشست كه يك پادشاهي                    

ايه سستي   آيا اينها م    .!.با چنين حالي آيا مي توانسته افزارهاي نگهداري كشور را چندانكه مي بايسته، آماده گرداند؟                  
 .!.انديشه و آهنگ او نمي بوده؟

گفته مي شود هنگاميكه    . داستاني نيز در ايران بنام فتحعليشاه و حاجي ميرزا محمد اخباري شناخته گرديده                     
 دشوار شده بود، حاجي ميرزا محمد اخباري كه يكي از ماليان مي بوده               يانفتحعليشاه با روسيان مي جنگيد و كار بايران       

مي ناميدند بكشد كه چهل روزه سر او بتهران        » ايشپخدر«كه با چله نشيني و دعا سردار روس را كه ايرانيان            بگردن گرفته   
از پس  «: در ناسخ التواريخ اين داستان را با آب و تاب بسياري سروده چنين مي نويسد               . رسد، و اين كار را كرده است       

فرمود پادشاهان را   .  كه بهتر از اين قتل پادشاه روس است         اين واقعه امناي دولت از حاجي ميرزا محمد خواستار شدند           
هم در كيفر قتل ايشپخدر كه سرداري بزرگ و نفسي قوي بود مرا مقتول خواهند                 . نتوان چنين سهل و آسان زيان كرد       

 .…»ساخت

نكه چنا. بيگمان دروغهايي بآن افزوده گرديده      . ولي بيگمان اين داستان بدانسان كه نوشته شده راست نيست              
ن توان  آاز اين داستان نيز تنها      . امير عبدالرحمانها نيز افسانه بافند    . دروغ گويند ها  گفته ايم دروغ نگويان نيز در اين زمينه        

 .فهميد كه فتحعليشاه پندارپرست مي بوده، و بجاي كوشيدن به بسيج سپاه و افزار باينگونه كارها دل مي بسته است

كشوريكه : ما را براي بيپايي اين پندارها يك دليل بسيار استوار همگاني هست               . ماين گفتار را هم بپايان رساني       
حاجي ميرزا محمدها داشته، صدها قطب آمده و رفته، هزارها نايب امام، مظهر خدا، ركن رابع، ولي امر از آن نان                             

 چنين كشوري امروز    ـ   رديدهخورده، صدها گنبدهاي امام و امامزاده از آن سربرافراشته، صدها كتابهاي دعا تأليف گ                
در اين گرفتاري و زبونيست كه همه مي دانيم، و اين روشنترين دليل است كه از هيچيكي از آنها سودي نبوده و                                

 .نمي باشد و نخواهد بود



 گفتار سوم
 ..آيا چيزهايي خوش شكون يا بد شكون تواند بود؟

. نامند» مرغوا«يا  » مروا« دانستن است كه در فارسي       رشته ديگري از پندارها چيزهايي را خوش شكون يا بدشكون          
 .آخشيج آن مي باشد» مرغوا«آنست كه چيزي را خوش شكون شمارند و از آن شادماني و خوشنودي كنند، » مروا«

 .اين پندارها نيز در ميان توده رواج بي اندازه مي دارد و يكي ازگرفتاريهاي مردم همينها مي باشد

 كه در آنروز پردازند نيك درآيد، و برخي بدشكونست كه            يي خوش شكونست و بهر كار     از روزهاي هفته برخ   
 .بكاري در آنروز نبايد آغازيد

 .از ماهها صفر بدشكونست و نبايد در آن بعروسي يا بكاري از آنگونه پرداخت

. از خود دور گردانيد   از شماره ها سيزده بدشكونست و بايد روز سيزده نوروز را از شهر بيرون رفت و بدشكوني را                   
پيش از جنبش مشروطه روز     . در آنروز بهيچ كاري نبايد پرداخت     . روز سيزده صفر دو بدشكوني را در يكجا گرد آورده         

 .سيزده صفر بازارها بسته شدي

از مرغها بوم شوم است و بهر كجا نشيند در آنجا مرگي رو خواهد داد، و كشكرك خوش شكون و مژده آور                           
 .مي باشد

آنسفر با خوشي نخواهد     ديد  هارپايان خرگوش بدشكونست و كسيكه سفر ميكند اگر نخست خرگوش                از چ 
 .خوشي خواهد گذشت ولي گرگ خوش شكونست و سفر با. گذشت

يا بكاري پردازد، اگر عطسه اي زده شد نشانست كه نتيجه خوبي نخواهد              و  كسيكه مي خواهد از خانه بيرون آيد        
 .پرداختن بكار چشم پوشيد و يا كمي درنگ كرد و دست نگه داشتاز يا بود و بايد از رفتن و 

 .باشد قدم بچه اي كه زاييده مي شود برخي از آنها خوش قدم است و برخي بد

 . ده مي شود برخي قدمش نيك و برخي بد باشدرعروسي كه بخانه آو

 .گوسفندي بريددارد و بايد براي جلوگيري سر » آمد و نيامد«درختي كه در پاييز گل كرده 

 . مي كند بدشكونست و بايد بخانه سيدي فرستادگماكياني كه همچون خروس بان

بايد براي جلوگيري   . برخي كسان چشمهاشان شور است و بهركه يا بهر چيزي نگريستند آسيب توانند رسانيد                   
 .نويساند و نگه داشت» وان يكاد«خرمهره از خود آويخت و يا 

» وجود«يكي از دانشهايي كه پيرزنان و پيرمردان دارند و در خانواده ها از                 . شمار نيايد از اينگونه چندانست كه ب     
 .بايد بود» خاله جان آغايي«يا » كلثوم ننه اي«در هر خانه اي يك . ايشان بهره توان جست همين رشته پندارهاست

در اينجا تنها   . مين پندارها برمي خيزد  چه زيانهايي از ه   كه  اين باره نيز داستانهاي فراواني هست و خدا مي داند            در
 :يك داستاني را مي نويسم

مني يدر سراسر كشور آشوب و ناا        كه سپاهيان روس و انگليس مرزهاي ايران را شكافتند و              ١٣٢٠در شهريور   
اينجا آنسفر داستانهاي اندوه آور بسياري مي دارد كه در           . برخاست، من در آنهنگام ناچار بودم سفري به برازجان كنم           

تنها اين داستان را مي نويسم كه چون از شيراز با بيست و چند تن ديگري از شيرازيان و بوشهريان باتوبوس                     . نبايد نوشت 



 .................................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  پندارها 

 

٣٣  

ه براي گشادن دبستان مي رفت رو بمسافران كرد        و يك دبيري كه بگنا    ،از راه آگاهيهاي بيم انگيزي رسيده بود       نشستيم و 
خاطر جمع باشيد اگر بمب هم از آسمان بريزند           بشش سوي خود بدميد و      د و شش قل هو اهللا بخواني     « :چنين گفت  و

 .»كاري نخواهد كرد

گاهي نيز بشيوة شيعيگري نفرينها       . كشيده مي شد »صلوات«در ميان راه پياپي       . مسافران سخن او را بكار بستند       
آنچه مرا سخت مي آزرد اين مي بود كه        . اتوبوس با سختي راه مي پيمود و جلو قهوه خانه ها مي ايستاد             . فرستاده مي شد 

شوفر . »صبر آمد « :پس از ايستادن چون مي خواست راه افتد و يكي از آن ميان عطسه اي مي زد همگي آواز برمي داشتند                 
كشيده شود، و آنگاه    » صلواتها« تر از ديگران مي بود بيدرنگ مي ايستاد و بايستي چندي گذرد و             كه خود پندارپرست  

 .يگري نيامد راه افتدد» صبر« اگر

شب : من گفتم . »صبر آمد « چون خواستيم راه افتيم     در يكي از كوتلها باز در جلو قهوه خانه اي ايستاديم، و               
» صبر«: گفتم. »..!پس بصبر گوش ندهيم؟   « :ندگفت. از اين دزدگاهها درگذريم     نزديكست و بهتر است زودتر رويم و        

 به آن مدير دبستان   همگي از اين سخن رنجيدند و     . .!ايستادن ما دارد؟   تن و چكار با رف    اين عطسه است و    .!.كدامست؟
 ما نيز متدين هستيم و     . راستست كه شما در اروپا درس خوانده متمدن هستيد          « :چخش و پرخاش پرداخته چنين گفت      

 .»انت بسيار دور استمن در اروپا درس نخوانده ام و اين رفتار شما نيز از دي« :گفتم. »بايد بديانت خود رفتار كنيم

 و چون يك ساعت كمابيش رفتيم در يكجا             ، بسياري اتوبوس راه افتاد و شب نيز فرا رسيد             يپس از گفتگو   
چيده راه   در ميان    يدر جلو آن سنگهاي    ستاده و يديديم كه در جلوتر از ما ا        يك اتومبيل باري را   : رديموبداستاني بر خ  

 .شده

را با سنگ     راه .زيرا چيده شدن سنگ بدانسان نشان راهزنان مي بود          . دديدن سنگها رنگ از رخسارها پري        از
همگي دانستيم دزداني   . مي بستند كه چون اتومبيل بآنجا رسد ناچار شده بايستد و آنان بسرش ريخته كار خود را كنند                   

بيل را راند كه اتوبوس ما      ليكن ديديم شوفر اتومبيل باري پايين آمد و سنگها را بكنار گردانيد و سوار شده اتوم                 . هستند
 .نيز از دنبال آن روان گرديد

ولي چون پس از نيمساعت بكازرون رسيديم و با شوفر اتومبيل باري ديدار و گفتار                 . پنداشته شد دزداني نبوده اند   
نگهايي در  آن اتومبيل چون بجلو سنگها رسيده و ايستاده ناگهان سه تن دزد با تف              «: رخ داد دانسته شد داستان چنين بوده      

شوفر را لخت كرده رخت     . دست از پشت درختها بيرون جسته و شوفر را با يكتن زني كه با وي مي بوده، پايين آورده اند                 
و پول هرچه داشته گرفته اند، و از زن جامه دانش را كه پر از رخت ميبوده و پولي نيز مي داشته برده اند، و بشوفر دستور                          

 .»شوفر نيمساعت ايستاده و هنگامي كه ميخواسته راه افتد ما رسيده ايم.  و پس از آن براه افتدداده اند كه نيمساعت بايستد

اينداستان كه دانسته شد همراهان ما نخست شادماني نمودند كه اتوبوس ما ديرتر رسيد و دزدان رفته بودند، و                          
با لحن فيروزانه چنين     رو بمن آوردند و   و گفتگويي كه در كتل با من رفته بود افتاده همگي               » صبر آمدن «سپس بياد   

چون هايهوي  . »..!ما اگر در آنجا صبر نكرده بوديم با دزدها مصادف نمي شديم؟            !.. ديديد آقا صبر راستست؟   «: گفتند
من رو  . اينرا پذيرفتند و خاموش گرديدند    . خاموش باشيد و تنها يكيتان سخن گويد تا پاسخ دهم          : بسيار مي كردند گفتم  

 : بستان گردانيده  گفتمبمدير د
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 .».بعقيده شما اين عطسه ها از سوي خداست و معنايش اينست كه بايستيد و نرويد؟«

 .»خدا چون مي خواست ما را حفظ كند آن صبرها آمد. اينكه ثابت شد«: گفت

 .. !امده؟ پس چرا براي ايشان صبر ني       ..!پس چرا خدا نخواسته شوفر اتومبيل باري و آن زن را حفظ كند؟               «: گفتم
 .»..!مگر آنان آفريدگان خدا نيستند؟

 .»..!ببين آنها چه گناهي داشتند كه خدا گرفتارشان كرده؟«: يكي از كنار گفت

آنگاه مگر هركسي كه گناه كرد خدا        . هر گناهي كه شما كرده ايد آنها نيز كرده اند        . آنها همچون شمايند  «: گفتم
آخر دليل  . .!چرا چنگيزخان و تيمور لنگ و صمدخان را نگرفته؟         . .! گيرد؟پس چرا همان دزدان را نمي     . .!مي گيردش؟

 .»..!كي خدا آگاهي داده كه اگر عطسه كرديد بدانيد كه مي گويم بايستيد و نرويد؟. .!اين گفته ها چيست؟

 .»..!مگر پيغمبر ما خبر نداده؟«: يكي گفت

 .»..!كجا خبر داده؟«: گفتم

من چهارده سالست   . من گوشم باين حرفها بدهكار نيست     «: نگ برآورد و چنين گفت    پس از همه اينسخنان شوفر با     
 .با اين سخن همگي برخاستند و پراكنده شدند. » مي كنم و هميشه تجربه كرده ام صبر كه آمد بايد بايستميشوفر

پديد آورده ستاره    چنانكه گفته ايم يكرشته از اين پندارها نيز              . اينست نمونه اي از آلودگي ايرانيان بمرغوا         
است و   »قمر در عقرب  «فالنروز  . در پندار آنان بايد براي هر كاري ساعتي برگزيد وگرنه نيك نخواهد بود             . شمارانست

» تربيع نحسين «فالنروز  . است و بايد از هر كاري خودداري نمود        » تحت الشعاع «بهمانزمان  . بايد بهيچ كاري برنخاست   
در ميان  . اينها كه پايه اش جز پندار نيست در نزد آنان معنيها در بر مي دارد                 . است» آفتاب در دلو  «بهمانهنگام  . است

. شمرده مي شود » نحس اكبر «) يا زحل (كيوان  . است» سعد اكبر «آفتاب  . ستارگان نيز بدشكون و خوش شكون مي باشد      
 نيكي  ،برايش ساخته » طالعي«ش او   بچه اي كه زاييده مي شود از روي جايگاه آفتاب و حال ديگر گردندگان در زمان زاي              

 .از اينگونه چندانست كه اگر شمارده شود سخن بدرازي انجامد. يا بدي زندگانيش را بسته بآن مي پندارند

ستاره شمار در دستگاه خود نگاه داشتندي بايستي براي هر كاري               بزرگان  در زمانهاي گذشته كه پادشاهان و          
كه پادشاهي تاجگزاري را هفته ها و ماهها بدير انداختي تا ساعت خوش كه                  چه بسا رخدادي     . ساعتي برگزيده شود  

باور مردم باين پندارها تا       ). داستان تاجگزاري شاه سليمان را در پيش نوشته ايم          . (ستاره شمار برگزيده بود فرا رسد       
ي كه شوندهاي آنها را نيك نبودن         اندازه اي مي بوده كه مي بينيم در كتابها پياپي ياد آنها كرده اند و چه بسيار كارهاي                 

 .تاريخهاي عثماني پر از اينگونه سخنانست. ساعت شمارده اند

 بيكبار از   نماران بي آبرو شده اند و در دربارها جايگاهي نمي دارند، پندارهاي آنا          شاكنون در زمان ما نيز كه ستاره        
 بسفر رود، و يا زني را بشوهر دهند، از روي تقويم              ارج نيفتاده، و امروز نيز اگر بخواهند شاهي تاجگزارد، و يا كسي              

يكي از كارهايي كه بايد      . و مانند اينها بديده گرفته ميشود      » قمر در عقرب  «و  » تحت الشعاع «باز  . ساعت برمي گزينند 
 ماليان كويها براي مردم كنند آنست كه براي عروسي و سفر رفتن و خانه خريدن ايشان و مانندهاي اينها، از روي                            

 .تقويم، ساعت خوب برگزينند
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 چه آنهايي كه در ميان مردم مي بوده و هست و چه اينهايي كه ستاره شماران                  ـ   مي بايد گفت همه اين پندارها نيز     
آنچه بدشكونست و   . شكونها راست نيست   كونها و بد  ش هيچيكي از اين خوش   : ميبايد گفت .  بيپاست ـ   اند پديد آورده 

 .لودگي باين پندارهاستمايه بدبختي تواند بود آ

ما در گردش سپهر دوره هفت      . روزهاي هفته همه يكيست و اگر شما نيك انديشيد خود هفته جز پندار نمي باشد               
روزه اي نمي بينيم و بهرحال شنبه و يكشنبه و آدينه و مانند اينها نامهاييست كه گزارده شده و كمترين هنايشي در حال                         

 .ودروزها از اين نامها نتواند ب

ماهها نيز همه يكيست و محرم الحرام و رمضان المبارك و يا فروردين و ارديبهشت و مانند اينها جز نامهايي                            
 .نيست

 ! از چه راهست كه سيزده بدشكون گرديده؟ ..!از شماره ها سيزده را با دوازده يا چهارده چه جدايي توان پنداشت؟

چه بوم و چه كشكرك وچه ديگر مرغان همگي در پي روزي             . ودبوم را بآدميان كمترين آزاري نيست و نتواند ب         
 .خود مي گردند و بآدميان نه مژده رسانند و نه آگاهي از مرگ دهند

 .خرگوش چهارپاي بسيار بي آزاريست و جز در پي روزي خود نگردد، و بهرحال بسيار بهتر از گرگ مي باشد

 كمترين بهمبستگي ميانه اينها با دستگاه خدا نمي باشد و نتواند           عطسه و سرفه و مانند اينها از كارهاي تن آدميست و          
 .چنانكه درباره استخاره نوشتيم خدا براي شناختن نيك و بد كارها خرد را بآدمي داده، نه عطسه و يا سرفه را .بود

 همين پندار   ولي. يه نيكي يا بدي كار كسي نتواند بود        ابچه نوزاد و عروس نوآمده از راه خوشقدمي يا بدقدمي م            
 .شوم دشمني بميان انداخته مايه زيانهاي بسيار تواند بود

چون انگيزه كارها و سرچشمه آنها را ندانسته اند دل باين پندارها           . همه اينها نتيجه نادانيست   . يكايكشان چه بشماريم  
 .بسته اند، و چون كسي هم بجلوگيري نكوشيده بدينسان ريشه دوانيده

چون بنام دانش مي باشد و از روي كتاب         . ره شماران پديد آورده اند باور مردم بيشتر مي باشد        به پندارهايي كه ستا   
 .اينها بيپا اندر بيپاست: ولي مي  بايدگفت. گفته مي شود گمان ديگر كمتر مي برند

ي پايان دوازده برجي كه مي نامند داستانش آنست كه اين فضاي ب         . در آسمان نه كژدمي هست و نه ماه در آن باشد          
كه بديده ها همچون طاق كبودي مي نمايد و ستارگان در آن ميخكوب پنداشته ميشوند، چون ماه و خورشيد و ستارگان                    

 ستاره شناسان باستان براي نشان دادن         ،، و هر زمان جاي خود را در ميان ستارگان عوض مي كنند                ميگردند گردنده
بديده گرفته و آنرا بدوازده بخش كرده، و ) يا بگفته مردم آسمان  (ق كبود   جايگاه اينان، كمربند مانندي را از ميان آن طا        
 . مانند اينها داده اند دلو و بهر كدام نامي از بره و گاو و شير و كژدم و

براي نشان دادن جايگاه ماه مي باشد، وگرنه چنانكه گفتيم در آسمان             » قمر در عقرب است   «: اينكه گفته مي شود  
پس از همه اينها بودن ماه در        . ماه نيز هزارها فرسنگ از آن دور است        . برج جز انگاري نمي باشد   كژدمي نيست، و آن     

 آيا جز زورگويي    .!.چرا بايد در آنهنگام بكارهايي نپرداخت؟     . .!فالن برج چه هنايش در كارهاي اينجهاني تواند داشت؟        
 ..!و بيشرمي چه دليلي باينها تواند بود؟
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. شگفتي از نصيرالدين طوسي سرزده كه بايد همچون ديگر بدنهاديهاي او بيادها آورده شود             در اين زمينه بي شرمي     
اين مرد خود بستاره شماري باوري نمي داشته و بهمين عنوان بهنگاميكه هالكو از همدان آهنگ رفتن بشهر بغداد كرده                     

او در پيش هالكو بسخن پرداخته و دليلها به بيپايي          بود و منجمي با بهانه هايي مي كوشيد او را از رفتن باز دارد، اينمرد با                
 :با اينحال خود او كتاب در ستاره شماري نوشته و شعرهايي سروده. ستاره شماري ياد كرد و هالكو را برفتن واداشت

 ماه بايست بود در بهرام    گر كني ميل رفتن حمام

 .نيدن مردم كتاب درباره آن نوشتهبچيزيكه باور نمي داشته براي خودنمايي و يا بهر گمراه گردا



 گفتار چهارم
 ..آيا در خواب آينده را  توان ديد؟

انبوه مردم چنين مي دانند كه چيزهاييكه در خواب مي بينند            . يكي ديگر از گرفتاريهاي مردمان خواب ديدنست        
نش كنده شد نشان آنست كه      مثالً اگر كسي در خواب مي بيند كه دندا       . نشان كارهاييست كه در بيداري رخ خواهد داد       

ي در خواب ديد مي پرد نشان آنست كه بسفر خواهد رفت يا بجايگاه بلندي                  يكاگر   .يكي از خويشانش خواهد مرد     
 .خواهد رسيد

و اينست ما داستانهاي     .  آدميان از روزي كه بوده اند اين باور را درباره خواب مي داشته اند                 چنين پيداست كه   
 .ابهاي باستان ديگر در اين زمينه مي يابيمبسياري در توريت و كت

ولي بايد دانست خواب يا نمودهايي كه پس از خوابيدن، آدمي را پيدا شود بيشتر دنباله انديشه هاييست كه پيش از                     
بارها رخ دهد كه كسي داستاني را كه سرشب شنيده و يا درباره آن انديشيده در خواب همان را                   . خواب در سر مي داشته   

 كسي كه يك جستار دشواري را بانديشه سپارده و در دل آنرا دنبال مي كند، اگر در همان حال خوابش گيرد چه                         .بيند
 .اين را من خود بارها آزموده ام. بسا كه در خواب هم آن را دنبال كند، و چه بسا كه به نتيجه هاي درستي رسد

ت كه در بيداري آن را بياد نمي آورد، ولي در            گاهي نيز خواب چيزهاييست كه آدمي ديده و يا شنيده و چنانس              
بويژه اگر كسي را    . يخته، نمود بس شگفتي پيدا كند      مچه بسا چند چيز جداگانه بهم آ       . خواب بخود پديدار مي گردد    

 . ترس يا اندوه سختي رو داده كه خوابهايش هرچه پريشانتر خواهد گرديد

. مرداني كه خواهاي زنانند بارها در خواب زن بينند        . ي آدميست يكرشته خوابهايي نيز نتيجه خواهشها و سهشهاي تن       
 .كسي كه بيكي خشمناكست بارها در خواب با او به پيكار پردازد

. ما دور نمي دانيم كه كساني خواب راستي هم ببينند          ) اگر دانشها بپذيرد  (با اينحال   . بيشتر خوابها از اينگونه است     
ي نزديك باشد، و اين نيرو      هايك نيروي نهاني براي دريافت پيشآمد     )  برخي از آنان   يا در ( م كه در آدميان   يدور نمي دان 

 .گاهي در خواب بكار افتد

آنگاه خواب كه راست و ناراست، هر دو        . از صد، بلكه از هزار يكيست     ) اگر باشد (چيزيكه هست اينگونه خواب     
خواب ديده فالن خويشاوند او از سفر آمده، آيا           چنين انگاريد كسي در       .!.تواند درآمد چه دلگرمي بآن توان داشت؟       

نه آنست كه بايد بيوسيد و ديد كه آيا او           . .!توان بيگمان بود كه خواب راستست و آن خويشاوند از سفر خواهد آمد؟              
يكمرد . .! چنين چيزي چه ارجي تواند داشت؟        .!.مي آيد و يا نه، و آنگاه راست يا ناراست بودن خواب را دانست؟                 

 .!. چه دل باين تواند بست؟خردمند

د جان  ب نمي دانيم آنچه مي خوا   .!.ما نمي دانيم خواب چگونه پديد مي آيد؟     . اينهاست آنچه ما درباره خواب مي دانيم     
ما اين مي دانيم كه بخواب ارجي نتوان گزاشت و باوري بآن            . بايد اين رازها را دانشها روشن گردانند      . يا روان آدميست  

 .نتوان داشت

 چنانكه گفتيم انبوه مردمان بخواب ارج گزارند و هر خوابي كه شبانه ديدند روزانه باز گويند كه خود يا                           ولي
بسياري از آنان خوابها ديدن و معني ها بآن دادن را عنواني             .  پردازد و معني ها از آن درآورد       )تعبير(ديگري به گزارش    
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بارها اين دعوي از    . »من دلم پاكست  .  خوابم راست در مي آيد   من«: براي خودستايي و فزوني فروشي ساخته چنين گويند       
 .كسان آلوده و بدكار شنيده گرديده

در اينجا نيز اگر صد خواب ببينند و دروغ درآيد فراموش كنند، و همانكه               . بيشتر از همه زنان بخواب ارج گزارند      
 .ر دست خود دليل گيرندراست پنداشتند همان را دستاويزي سازند و د يك خواب راست درآمد و يا

بسياري نيز خوابي را كه ديده اند و خود چيزهاي بي ارج و پريشاني بوده پيرايه ها بآن بندند و دروغهايي افزايند تا                       
 .يكچيز بسامان و درستي نشان دهند

 .»خوابش را ديده بودم. من مي دانستم كه رخ خواهد داد: بسياري نيز هر داستاني كه رخ دهد چنين گويند

 خوابي بازگويد، ديگران بهوس افتاده خوابها سازند و گويند، و هريكي كوشد كه خواب او                  ياگر در نشستي يك   
 . شگفتر و ارجدارتر باشد

 سست آدمي برمي خورد اين داستان خوابست، و هركسي هرچه                  گرويهمرفته يكي از چيزهايي كه به ر           
 .ب گفتن بيشتر باشد دلبستگيش بخواب ديدن و خوا،خودخواهتر و سست خردتر

بسياري از  . كساني نيز چنين پندارند كه مردگان بخواب آدمي آيند و با او سخن گويند و هرچه گفتند راست باشد                  
ماليان امامانرا در خواب ديده از آنان پرسشها كرده اند، و چنين مي دانند كه چون شيطان نتواند رويه امام بخود گيرد آن                      

 . و خود امامان ديده شده اندخوابها بيگمان راست بوده

در بيرون چيزي نيست كه     . آنچه در خواب نمايان مي شود از پندار خود آدميست        . اينها همه بيپاست  : مي بايد گفت 
 .امام يا شيطان باشد

بند آن نباشد و آنچه شب ديده روز فراموش گرداند، و            چنانكه گفتيم يكمرد با خرد بايد بخواب ارج نگزارد و در          
 .سي خواب روشني ديد و از آن معنايي فهميد بهتر است پوشيده دارد تا دستاويز بدست گزافگويان ندهداگر ك

. كه خود دستگاه ديگريست و در آن زمينه كتابهاي بسيار نوشته شده همچنان بيپاست               ) تعبير خواب (خوابگزاري  
 از اسب و شتر و      ـ    خواب فالن چيز را    اين از كجاست كه اگر كسي در      . خواب كه بيپاست گزارشش بيپا اندر بيپاست      

 روي  ـ    از سفر رفتن و پول يافتن و شادمان گرديدن و مانند اينها                ـ    ديدن فالن كار    ـ   گرمابه و انگور و مانند اينها      
 .!.اين بهمبستگي از كجا پيدا شده؟. .!دهد؟

دليلي ) زورگويي: يا بهتر بگويم  (ي  اگر بكتابهايي كه در اين باره نوشته شده بازگرديد خواهيد ديد جز گزافگوي              
 .ندارد

من آزموده ام هرگاه كه در      : روزي كسي مي گفت  . ولي دروغ و بيپاست   . گاهي كساني دعوي آزمايش مي كنند     
 .من بارها ديده ام مي پرم و بسفر نرفته ام: ديگري گفت. خواب ديدم مي پرم بسفر روم

بسيار كساني  . نهم از جاهاييست كه دروغ نگويان نيز دروغ گويند         اي. بگفته كسان باوري نتوان داشت    نيز  در اينجا   
 .خود را نيز فريب دهند
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ند گاهي بي هيچ شوندي اندهناك باشند و گاهي          شكسانيكه در بند آن با     : از خواب نيز زيانهاي بسيار پديد آيد        
واب پريشاني باين و آن بدگمان       بشوند يك خ  . هنگامي اميدهاي بيجا بندند، زماني بيمهاي بيجا دارند         . شادمان گردند 

 .باشند

يكروز دلتنگيها  .  يكروز شاديها مي نمودي  . درآغاز جوانيم دوستي مي داشتم كمتر روزي بحال ساده اش مي يافتم          
من هر شبي كه در خواب انگور سياه بينم             «: گفت. چگونگي را پرسيدم   . روزي باز اندوهناك  مي بود      . نشان دادي 

انگور سياهي كه   : گفتم. »ديشب نيز انگور سياه در خواب ديده ام و امروز دلگير مي باشم             . دفردايش اندوهي بمن رس    
:  گفت .!. آيا كدام دانشي اين را مي پذيرد؟        .!.شب در خواب بينيد با اندوهناكي روز چه بهمبستگي در ميان تواند بود؟              

 .»ز اندوهناكممن آزموده ام و مي بينيد كه چون ديشب باز انگور سياه ديده ام امرو«

اگر نيك انديشيد اين اندوه شما نتيجه آن پندار             : گفتم. از اين گفته در شگفت شدم و بنادانيش دلم سوخت             
شما چون چنين پنداري مي داريد هر زمان كه چنان خوابي            . غلطست كه مي داريد و نتيجه خواب يا انگور سياه نيست           

خواهيد ديد كه    وهناك مي گرديد، و اگر آن پندار را دور اندازيد           بخود اند ) و بيگمانست كه بسيار ميبينيد     ( ديديد
 .خواب يا انگور سياه را هيچ گناهي نيست و شما نيز اندوهناك نخواهيد بود

 :شعري هست سروده اند

 يقيناً مي رسي بر پادشاهي   اگر در خواب بيني مرغ و ماهي 

ند و اداشته مير خواب ديده بوده اند چشم براه پادشاهي هزارها كسان فريب اين شعر را خورده چون مرغ و ماهي  د    
 .اميدهاي بيجاي شگفتي بآينده مي بسته اند و چه بسا از كارهاي خود باز مي مانده اند



 گفتار پنجم
 ..آيا با مردگان گفتگو توان داشت؟

.  و چيزيست تازه درآمده    اين پندار از اروپا برخاسته    . يك پندار ديگري كه بسياري گرفتارند گفتگو با مردگانست        
. سپس زماني رسيده كه جنگيران با جن و پري سخن گفتندي           . روزي بوده كه كاهنان الف از گفتگو با خدايان زدندي          

 .اكنون در زمان دانشها پندارپرستان در ديگري باز كرده اند و با روانهاي مردگان بگفتگو مي پردازند

اين مي دانيم كه سي و چهل سال پيش از اين، دستگاه . ده و چگونه پيدا شدهما نمي دانيم اين در اروپا از كي پيدا ش        
مهنامه ها و روزنامه ها و كتابها در زمينه آن          . بزرگي براي آن چيده شده صدها هزار مردان و زنان بآن گرويده بودند                

هزارها مردان و زنان از راه      . ديدانجمنها باين نام برپا مي گر    . صدها پروفسور هواداري از آن مي نمودند     . بچاپ مي رسيد 
 .دسته اي مي بودند) اسپرتيستها(» روانيان«در بسياري از كشورها . آن نان مي خوردند

. دلدادگي شگفتي برواج آن كوشيدند      اما در شرق نخست مصريان آنرا گرفتند و با يك            . اين در غرب مي بود    
. رهاي بسيار در اين باره نوشتند و كتابها در اين باره بچاپ رسانيدند              گفتا ـ    از المقتطف و الهالل    ـ   مهنامه هاي بنام آنجا  

شگفتر اين بود كه چون همگي آن را براست مي داشتند و گمان بيپايي درباره اش نمي رفت برخي ماليان همانرا دليلي                       
 .داني روان گرفته در كتابهاي دينيشان نوشتنديبجاو

در تهران دسته اي پديد آمد . سيد و در ايران نيز گروهي بآن گرويدندسپس آوازه اش بديگر كشورهاي شرقي نيز ر 
برخي كتابها نيز نوشته يا ترجمه كرده بچاپ           . نشستها مي كردند و هنر خود را نشان مي دادند          . و انجمني برپا گرديد    

 .مي رسانيدند

كا درباره اش راه افتاده بود، و با        ي كه در اروپا و آمري      يبا آنهمه هايهو  . چنانكه گفتيم اين نيز پنداري بيش نيست       
 .آنهمه كتابها و روزنامه ها كه نوشته شده، جز يك نمايش بيپايي نمي باشد

باينمعني كه سه تن يا بيشتر در پيرامون ميز گردي            . بايد دانست كه در اين باره آنچه راستست تكان ميز مي باشد            
اين سه تن بايد هر دو      ).  آهني گزارده شده و بآساني تواند چرخيد       ميز گردي كه از ميانه بروي ميخي يا ميله        (مي نشينند،  

دستهاي خود را روي ميز گزارند و همگي خواهان آمدن رواني باشند و هوش خود را بآن گمارند و چون يك يا دو                           
نيست كه  اين تكان در پندار آنان از سوي يك روا         . دقيقه بدانسان هوش گماردند ناگهان در ميز تكان سبكي پديد آيد           

چنين مي گويند كه روانها نيروهاي آنها را افزار گرفته ميز را بتكانهايي آورند، و آنان شمارده با                 . براي گفتگو پيش آمده   
چنين مي پندارند كه روانها از آينده و از         . اينست راه گفتگو  . يكي از حرفهاي الفبا برابر گردانند و خواست او را دانند            

 .ند و هرچه پرسيده شود پاسخ دهندناپيدا نيز آگاه مي باش

اين معنايش آنست كه روانها در اينجهانند و با زندگان بهمبستگي            . اينست آنچه هست و در نشستهاشان توان ديد        
 چرا بجاي آنكه    .!.اگر چنينست پس چرا روانها خود يكسره ميز را بتكان نمي آورند؟            : اينست بايد پرسيد  . توانند يافت 

 آنگاه اين از چيست كه گرد ميزنشينان بايد كمتر           .!.د؟ند خود ميز را افزار نمي گير     نينان را افزار گير   نيروهاي گرد ميزنش  
اين از چيست كه اگر يكي از سه         . .!؟)مگر بسيار ورزيده باشند   (از سه تن نباشند و از يكتن و يا دو تن نتيجه نتواند بود                 
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اگر راستي را رواني مي خواهد خود را بنمايد . .!ست نخواهد آمد؟  تن باوري نداشت و از درون دل خواهان نبود نتيجه بد          
 .با چنين كس ديگر بهتر است و او را داراي باور خواهد گردانيد

پس در آنحال چه كاري با : تكان نتيجه گماردن هوشهاست، و اينست بايد از روي باور باشد، مي گويم: اگر گويند 
ش نتيجه كوشش و هوش برگماري خود آن كسانست و رواني در ميان                       چرا نگوييم آن نماي       .!.روان مي داريم؟ 

در جاييكه توان با نگاه يكي را خوابانيد و نيروهايش را از دستش                 . .! آيا چنين كاري چه شگفتي دارد؟        .!.نمي باشد؟
 ..!ند؟، چه شگفتست كه يك يا چند تن با گماردن هوش، ميزي را بتكان آور)انيدن با نيروي كهرباييبخوا(گرفت 

زيرا گاهي آگاهيهايي پديد مي آيد كه گرد ميزنشينان هيچ كدام آنرا           . پس آن پاسخها از كجا مي آيد؟     : اگر گويند 
چنين چيزي هرگز نبوده است و      :  مي گويم !.. اگر پاي روان در ميان نيست پس آن آگاهيها از كجاست؟           ـ   نمي دانسته اند

راز . ن آگاهيي باشد كه گرد ميزنشينان هر سه از آن ناآگاه و بيگانه بوده اند               نتواند بود كه پاسخي از ميز درآيد و در آ          
 چهيا انديشيده در مغز او جا گرفته و رويهم آمده اگر          و  يا شنيده   و  داستان آنست كه هر آدمي هر آنچه از كودكي ديده           

ه گاهي در اين هنگام در سايه         خود او در نمي يابد و بسياري از آنها را بيكبار فراموش كرده، و همين چيزهاست ك                     
چنانكه در خواب ديدن نيز چنينست و همين           . (برگماردن هوش بيرون مي آيد و آگاهي نادانسته اي پنداشته مي شود            

 .)اندوخته هاي مغزيست كه در خواب بتكان مي آيد و در هم آميخته چيزهاي شگفتي پديد مي آورد

بهرحال آنچه نتوان پذيرفت آنست كه مردگان با        .  و ما نيز مي پذيريم    اينچيزيست كه ديگران در اين زمينه گفته اند      
 .زندگان بسخن درآيند و آنگاه از آينده نيز آگاهي دهند

چه اگر اين توانستي بود كه با مرده اي سخن گويند چه نياز بودي كه در آدم كشيها آنهمه رنج برند و جستجو كنند                      
. .!ا اين نكردندي كه روان كشته شده را بخواهند و چگونگي را از خود او پرسند؟               چر. .!و كشنده را بشناسند يا نشناسند؟     

يا بهتر  (» روانيان«چرا بجاي آنهمه بازجويان و بازپرسان كه در شهربانيها بكار مي گمارند، در هر كجا چند تني از اين                       
 . .!را بكار نگماردندي؟) گرد ميزنشينان: گويم

بميان ننهاده   كه رخ مي دهد و كشنده نادانسته مي باشد يكي از خود روانيان پا    هاآدمكشيچرا در آنهمه    . دولتها بماند 
 ..!و هنر خود را ننموده است؟

اگر اين راست بودي كه با مردگان سخن توان گفت ما توانستيمي بسياري از رازهاي پوشيده تاريخ را بآشكار                         
 . كشانيده هرچه مي خواهيم از آنها بپرسيمتوانستيمي روانهاي مردان تاريخي را بپاي ميز. آوريم

ميز اگر اين راست بودي كه روانها ناپيدا مي دانند و از آينده آگاهي مي دهند ما هزارها سود از اين دستگاه                              
 .چرخنده برديمي

شگفتر آنست  .  پاي رواني در ميان نيست      ،اين دليل برنده ايست كه آن تكان ميز از نيروي خود گرد ميزنشينانست             
 چه در اروپا و چه در ايران، در اين اندازه نايستاده بگزافه ها و دروغهاي بسيار ديگر                        ،)اسپرتيستها(كه خود روانيان     

مي خوابانند، آن خوابيده با روانها       ) مانيتزم(برخي دعوي مي دارند كه چون كسي را با نيروي كهربايي                 . پرداخته اند
 .خواهد مي پرسدبهمبستگي پيدا مي كند و از آنان هرچه مي 
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در كتابهاشان داستانهاي درازي    . و خود را باو مي نمايانند     يكسره روانها با آنان بسخن در مي آيند      : برخي مي گويند 
داستانهايي هست كه روانها بفالن     . هست كه روانها بفالن انجمن آمده اند كه ناهار ميخورده اند و موسيقي مي نواخته اند             

داستانهايي را كه در زمانهاي پيش درباره جنها گفته شده اينان درباره روانها              . دشمني مينموده اند خانواده آزارها رسانيده    
 .تازه مي گردانند

در تفليس دختر روسي را خوابانيده روان فردوسي را خواستيم و او شعرهاي                : در تهران يكي مي بود و مي گفت      
 هر شب بنزد من آمده برايم        ١اسحق موصلي و پروانه   :  مي گفت ديگري. شاهنامه را براي ما با لهجه خراساني مي خواند        

 :همين مرد داستان خنده آوري مي دارد كه مي بايد در اينجا بنويسم. آواز مي خوانند

شما هر پرسشي از    «: روزي در يكي از اداره ها سرگرم گزافگويي و دروغبافي مي بوده و از جمله چنين مي گفته                  
 كاغذي بنويسيد و آن را سربسته مهر كنيد و من بآن مرده تان رسانم و با خط خودش پاسخ                   مردگان خود مي داريد بروي   

را باور كرده و نامه اي نوشته       يكي از كاركنان آن اداره كه همچون خود او سبكمغز و دروغساز است، اين الفها               . »گيرم
ها گذشته و آن الفزن پديدار نگرديده، و          هفته . و از پدرش برخي پرسشهايي كرده، و آنرا در پاكت گزارده باو داده               

 .چون پرسنده بارها پي او فرستاده روزي ناچار گرديده آمده، و پاكت را بروي ميز گزارده

» ميديوم«نه، باز نكرده اند چون     «: پاسخ داده . اين پاكت الشه شده و پيداست كه درش را باز كرده اند           : آنمرد گفته 
 .»ي بود پاكت را در دست خود فشارده و الشه گردانيدهعصباني م) آن كس خوابانيده شده(

ما كه نمي توانستيم پدرت را مجبور       «: پاسخ داده . »اين خط پدر من نيست     «: سپس چون پاكت را باز كرده گفته       
 .»داده ديگري نوشته. گردانيم با خط خودش نويسد

 در اينجا چون پاسخي نمي داشته از در          .»اين پاسخها هم بسيار پرتست و ربطي بپرسشهاي من ندارد           «: گفته است 
ما چكار كنيم كه پاسخهاي بي ربطي        . پدر شما در زندگيش نيز بي ربط حرف مي زد          «: شوخي درآمده و چنين گفته     

 .»داده

از اينگونه بسيار   . ببينيد مرد سبكمغز يكدروغ گفته و ناچار شده با چند دروغ رسواي ديگري پرده بروي آن كشد                  
اينان همچون صوفيان و شيعيان دروغرا در راه كار خود گناه نشمارند و از رسواييش باكي                       : گفتاست و مي توان     

در كتابي كه بفارسي چاپ كرده اند داستاني مي نويسند كه روان حافظ شاعر ياوه گوي شيرازي را خواسته                        . ندارند
سعدي صد سال جلوتر از حافظ ميبوده و         در جاييكه   . »معاصر بوديم «بگفتگو كشيده اند و او چنين گفته كه با سعدي            

 . آنان يكديگر را نديده اند

باينجهان دوباره بدتر از همه اينها آنكه مي گويند روانها كه از اينجهان بيرون رفته اند، هريكي از آنها در تن ديگري                
بنيادگزار ( بن عبداهللا    درآيند و يكي از آنها در تهران كه مرد ياوه بي ارجي بيش نيست چنين مدعيست كه روان محمد                    

 . از يك پندار بيپايي گستاخ گرديده باين دروغها و نادانيها زبان باز مي كنند. در تن اوست) اسالم

                                                           
گزافگوي روسياه براي دروغهاي خود جز اين .  خواننده مي بود كه ده و چند سال پيش در تهران مرد اسحق موصلي از آوازه خوانان هزار سال پيش بوده و پروانه زني -١

 .دو نام را نمي شناخته است
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كسانيكه تاريخ  : در زمينه گفتگو با مردگان خود نويسنده را داستاني هست كه دليل روشني به بيپايي آن مي باشد                   
دليريهاي بسيار كرده    اينجوان در تبريز در جنگهاي مشروطه     . ي ايشان آشناست  مشروطه را خوانده اند نام اسدآقا بگوشها     

سپس در جنگ تبريزيان با روس دليري بيشتري نشان داد و با ديگر سران مجاهدان                 . و يكي از سركردگان بنام گرديد      
 .گاه نكوال بازگشتندتبريز را گزارده باستامبول رفتند كه سالهاي چند در آنجا مي بودند تا پس از برافتادن دست

راستي را جواني ميبود از هرباره       .  دوست شديم و سالها با يكديگر آميزش ميداشتيم          همپس از اين بازگشت با       
گرديده قرباني بدخواهيهاي    ولي افسوس كه در جنگهاي سمتقو در ساوجبالغ كه فرمانده ژاندارم مي بود كشته              .آراسته

 .بيگانگان و كاركنان ايشان گرديد

مرگ جوان دلير شبها مرا از خواب          . ر اين هنگام من در مازندران مي بودم و چون آگهي يافتم بيتاب شدم                  د
 .بازداشت و كمتر مي توانستم آنرا فراموش كنم

آيا مادر پيرش چه كرد و      : سالها گذشت و روزي در تهران باز ياد آنجوان و كشته شدنش را كرده با خود ميگفتم                 
از . گمان مي كردم او نيز مرد و روانش بروان آنجوان پيوست             . .!گ چنان پسري تاب آورد؟     چگونه بمر  !..چه شد؟ 

 .رم گله مند مي بودم كه درباره خاندان آن جوان چيزي بمن نمي نويسددبرا

 كساني را ديدم گرد ميز چرخنده اي        ،اين نيز گذشت و پس از چند ماه شبي در خانه سعدالدوله بانجمني رسيدم                
با رواني  :  گفتند ..پرسيدم چيست؟ . گاهي ميز مي چرخد و سخناني بميان مي آيد        . و هريكي بخود فرو رفته     نشسته اند  

 .گفت و شنيد مي دارند

در مهنامه هاي الهالل و المقتطف مصري گفتارهاي فراواني در         . نخست بار مي بود كه بچنان دستگاهي برمي خوردم      
تنها اين مي دانستم كه بسياري از دانشوران بنام هوادار آن مي باشند و                . ماين زمينه ديده ولي هيچيكي را نخوانده بود         

كتابها در پيرامونش مي نويسند، و اين بود گمان بدي درباره اش نمي داشتم و هرگز گمان نبرده بودم كه باين بيپايي                           
 .باشد

چهار تن گرد ميز    . ان همراهي كردم  از اينرو چون يكبار ديگر گرد ميز نشستند و مرا نيز خواندند پذيرفتم و با ايش                 
 :پس از چندي تكاني در ميز پديد آمد و گفتگو آغاز يافت.  دستها را روي آن گزارده هوشهاي خود گمارديم.نشستيم

 .. از كدام شهري؟..  زني يا مردي؟.. توكيستي؟ـ  

 .زنم، از مردم تبريزـ  

 ..با كدام يكي از اين چهار تن آشنايي مي داري؟ ـ  

 )نام مرا مي برد.( با فالن   ـ

 ..از كدام كوي تبريزي؟ ـ  

 .از ليالوا ـ  

با خود  . زيرا در آنكوي تنها زني را كه مي شناختم مادر پير آنجوان ميبود             . از شنيدن نام ليالوا من دلم بتكان آمد        
هرچه . سشهايي پرداختم مرگ آنزن كه من گمان مي بردم راست مي بوده، و تو گفتيي تشنه اي بآب رسيده بپر                   : گفتم

 :در پايان پرسيدم. همه آن بود كه من از پيش خود پنداشته بودم. پرسيدم بتكان ميز پاسخ داد
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 .آيا تواني خود پسرت را بخواني تا با من بگفتگو پردازد؟ـ  

 .توانمـ  

 .پس نشان آن باشد كه ميز تكان خوردـ  

 :ها آغاز شدپس از چند دقيقه بار ديگر ميز بتكان آمد و پرسش

 .آيا تو اسدآقا هستي؟ـ  

 .آريـ  

 .آخرين شهري كه در آنجا مي بودي و كشته شدي نامش چيست؟ـ  

 .ساوجبالغـ  

 .چند سالست كه بآنجهان رفته اي؟ـ  

 .ده سالـ  

چون از گرد ميز    . بهمگي پاسخ داد  . حال خودش را پرسيدم، شادروان خياباني را پرسيدم        . پرسشهاي پياپي كردم  
چون بخانه  . توگفتيي راستي را با آنجوان  در يكجا مي بودم و مي خواستم جدا گردم             . برخاستيم رگهاي تن من مي لرزيد    

 سهشها و انديشه هاي گوناگون دست و پا        تويپياپي اينسو و آنسو مي گشتم و در        . رفتم تا نزديكيهاي بامداد خوابم نبرد     
. ن نزديكي براي بهمبستگي با مردگان، چرا تاكنون ندانسته پيش نرفته بودمراهي باي !  اي افسوس  :گاهي مي گفتم . مي زدم

ين ا با. بهتر بودي اگر از چيزهاي ندانسته پرسيدمي        . من هرچه پرسيدم آنهايي بود كه مي دانستم        : گاهي مي انديشيدم 
 .بيتابيها شب را گذرانيدم

پس از  . ؟داخان كي مرده و چرا آنرا بمن آگاهي نداده اي        مادر اسدآق : فردا نامه اي ببرادرم در تبريز نوشتم و پرسيدم       
 .»مادر اسدآقا خان نمرده تا ما بشما آگاهي دهيم«: نوشته بود. يكهفته نامه برادرم رسيد

 پاسخ از درون من بوده و        و از اين پاسخ سخت تكان خورده پس از انديشه و سنجش دانستم كه آنهمه پرسش                  
. يز بردم مينجا بود كه پرده از روي پندارهاي بيپا برخاست و من پي بچگونگي آندستگاه                  در ا . رواني در ميان نمي بوده   

پس از آن دو سه بار نيز بخانه سعدالدوله رفتم و باز بآزمايش هايي پرداختم، و همه آنها اين نتيجه را داد كه پاي رواني                           
 .اردم كه راستي را باين آساني دريافتمزدر ميان نيست و هرچه هست از خود گرد ميزنشينانست و خدا را سپاس گ

. .!آنچه را شگفت افتاد اين بود كه چيزي با اين بي بنيادي چگونه هزاران پروفسور و دانشمند هوادارش ميباشند؟                     
 از اينجا پي بردم كه آدمي تا چه اندازه              .!.چگونه آن انجمنها را برپا ميگردانند؟       . .!چگونه آن كتابها را مي نويسند؟      

 گرفت و اگر پندارهايي از ميان رفت           د پندار پرستي را نتوان     جلوپي بردم كه دانشها به تنهايي         .  پذير است  گمراهي
 .پندارهاي ديگري پديد تواند آمد

ند، ه ا يا خوابانيدن كسي را با نيروي كهربايي، افزار فريبكاريهاي خود گرفت           » مانيتيزم«چنانكه ديديم برخي از اينان      
د كه چون يكي را خوابانيدند او با روانهاي مردگان بهمبستگي تواند يافت و با آنان بگفتگو تواند                       و چنين وا مي نماين   

با نيروي خود، يا با گفتگو با         ) »ميديوم«يا بگفته خودشان     (مي نمايند كه همان خوابانيده شده         نيز چنين وا  . پرداخت
 . راه مي دارند براي فريبكاري و گزافگويي صد: د گفتمي باي. روانهاي مردگان، از آينده و ناپيدا آگاهي تواند داد
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 اين نيرو در بسيار كسان هست       ،در اين زمينه نيز آنچه راستست همان خوابانيدن است         . بايد دانست اين نيز بيپاست    
 كسي كه   .كه با نگاههايي كسي را از خود بدر كنند و نيروهاي او را از كار انداخته افزاري در دست خود گردانند                           

اينست آنچه هست، و آنكه با       . خوابيده از هيچ چيز آگاه نمي باشد و هرچه بكند و بگويد با دستور خواباناننده است                   
 . رواني بگفتگو پردازد و از آينده آگاهي دهد و اينگونه چيزها همه دعويهاي پوچيست



 گفتار ششم
 ..آيا رشته كارها در دست خود آدميان نيست؟

از باستان زمان .  پندار بخت و سرنوشت و مانند اينهاستمه ميبايد آنرا بزرگتر و بدتر شماري   يكي ديگر از پندارها ك    
مردمان چون يكي را در زندگاني فيروز و ديگري را نافيروز يافته و شوندهاي كارها را نمي دانسته اند باين پندار شده اند                      

ستانترين زمانها پيدا شده و در ميان همه توده ها رواج           اين پندار از با   . كه آدميان برخي خوشبخت و برخي بدبخت باشند       
 .مي دارد

سپس چون دين و خداشناسي رواج گرفته دينداران همه كارها را از خدا شمارده درباره فيروزي و نافيروزي آدمي                   
نوشته  ي اوخدا هركه را باين جهان مي فرستد هرآنچه بسرش خواهد گذشت در پيشان«. پندار سرنوشت را پديد آورده اند    

 . »شده

در پندار آنان كارهاي اين جهان      . نده ا سپس كه ستاره شماري رواج يافته ستاره شماران به پندار رنگ ديگري داد             
 در  يهمه از گردش ستارگان گردنده و از دوري و نزديكي آنان بيكديگر برمي خيزد، و فيروزي و نافيروزي هركس                       

 .مي باشد)  در هنگام زاييدن اوحال ستارگان(او » طالع«زندگاني، نتيجه 

بميان آمده و جمله هايي از قرآن كه درست فهميده نشده عنواني گرديده             » لوح محفوظ «سپس در اسالم گفتگوي     
 .و انبوهي از مسلمانان همه كارها را از خدا دانسته مردمان را در زندگاني داراي هيچ اختياري نشمارده اند

ويژه ـ ب  كهنه و نو بهم آميخته و يك پندار بسيار زيان آوري در ميان مردمان                 رويهمرفته چند گونه گمراهي از        
 . رواج داده شدهـ  ايرانيان و مسلمانان

 از  ـ   ه و با نامهاي گوناگوني    دزيرا از يكسو با زبانهاي گوناگوني گفته ش        . از اينرو اين پندار بسيار ريشه دار است       
از يكسو رنگ خداشناسي و دينداري      .  خوانده گرديده  ـ   و مانند اينها   بخت و سرنوشت و قضا و قدر و قسمت و طالع           

در كتابها صدها حديث و جمله در اين باره          . ند كه اگر نپذيرند خدا را نشناخته اند      ه ا بآن داده شده و انبوهي چنين دانست       
يد في بطن امه الشقي شقي      عالسعيد س «،  » مئعرفت اهللا بفسخ العزا   «،  »عبدي تريد و اريد و ال يكون اال ما اريد         «: نوشته شده 
 .»الرزق مقسوم«، »في بطن امه

پستي و تنبلي زيسته با تنگدستي مي گذرانيده اند اين پندار دستاويز نيكي در دست آنان                 از اينسو نيز شاعران كه با     
مينه بيش از هر زمينه     اينست در اين ز   . مي بوده، و خود زمينه پهناوري براي ياوه گويي و سخنبافي بروي آنان مي گشاده             

 .سخنبافي پرداخته در بيهوده گويي اندازه نشناخته انده ديگري ب

 بدين دليل كه تدبيرهاي جمله خطاست  عنانكش خلق بد بلي قضاست بهر نيك و

 چراست             كه نقشبند حوادث و راي چون و ز  چون  و چرا  دم  نمي تواند  زد  كسي 

براي او  » الرزق مقسوم « گدايي با پادشاهان و توانگران دعوي همسري مي داشته افسانه             شاعركي كه با تهيدستي و    
 :دستاويز نيكي مي بوده

  مقرر استي             با پادشه بگوي كه روز  ما آبروي فقر و قناعت  نمي بريم
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 :  گفتهمردك پي كاري نرفته و روز با ياوه بافي مي گذرانيده و آنگاه بهانه آورده و چنين مي

                            ندهندت زياده از روزي گر زمين را بآسمان  دوزي  

نشناختن و بدستگاه او گردن        خدا را  ،كه باور نداشتن بقضا و قدر و بخت و قسمت              اند گاهي چنين وانموده  
 :يكي از آنان گفته. نگزاردنست

  نكردكه بر بخت و روزي قناعت   خدا را ندانست و طاعت نكرد

رشته كارها در دست     كه ميگردد و  ) يا فلك (» چرخ«بسياري از اينان گامي باالتر گزارده چنين وا نموده اند كه              
مانند  و» سفله پرور « و» راغد«اينست آنرا   . آنست با دانشمندان و نيكان دشمن مي باشد و هميشه با آنان بدخواهي كند               

 : را از اندازه گذرانيده انداينها ناميده در اين باره ناداني و رسوايي 

 لي همين گناهت بسضف فلك بمردم نادان دهد زمام مراد                                   تو اهل دانش و

 : اين دو شعر را بنام او مي نويسندهشيخ بهايي كه از ماليان بنام  مي بود

 ل فضل غم مي باري              همواره  بر اه   كه با مردم نادان ياري    خاي چر

               گويا  كه ز اهل  دانشم  مي پنداري  دل من بار غميست تو بر پيوسته ز

كه برويش پافشاري بي اندازه نشان داده اند       خراباتيان كه خيام و حافظ از پيشروان ايشان بوده اند يكي از بدآموزيها           
بودنيها بوده است و از كار و كوشش         «:  بوده كه بگويند  اين دستاويز نيكي در دست آنان مي       . است» جبريگري«همين  

 : خيام مي گويد. »نتيجه  نتواند بود

 پيوسته  قلم ز نيك و بد ناسود است   زين  پيش  نشان بودنيها  بودست 

 غم خوردن وكوشيدن ما بيهود است   ترا هر آنچه  بايست بداد تقدير

 : حافظ مي گويد

 چه داني قلم صنع بنامت چه نوشت تو  روز ازل  برعمل تكيه مكن خواجه كه در

 .اين ياوه گوي تيره درون از هيچ افسانه اي در اين باره چشم نپوشيده

 :گاهي دست بدامن ستاره شماري زده و چنين گفته

 نحس زتأثير زهره و زحل است و كه سعد   بگير طره  مه طلعتي و غصه  نخور

 :تهگاهي افسانه بخت را پيش كشيده چنين گف

 اين مثل است شوي نگردد سفيد بشست و   قسمت  ازلي چهره  سيه  بختان  ز

 :  گاهي دست بدامن قضا زده و چنين سروده

 گر  تو  نمي پسندي تغيير  ده  قضا  را   را گذر ندادند دركوي نيكنامي ما

 . گوييها، و همين بدآموزيهاستكه با دهان پر باد نامش را مي برند و بآن مي نازند همين ياوه» ادبيات ايران«آن 

گذشته از همه اينها، در خود زندگاني زمينه براي رواج چنين باوري باز است و انگيزه هاي بسياري  در ميان                             
» قضا« ناچارند پيشآمدها را از بخت يا از         ،زيرا  مردم كه از چگونگي جهان، و از بهمبستگي كارها آگاه نيستند             . مي باشد

فالن مرد كه در زندگاني پس       . دارد» خودخواهي«سمان دانند، بويژه در جاهايي كه برخورد با خيم            و يا از ستارگان آ    
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» قضا و قدر  «مانده اين باو دشوار است كه خود را ناتوان و كارندان شناسد و ناچار است كه گناه را بگردن بخت يا                            
 .اندازد

 است كه در آن پستي و          ي دستاويز نيك   هااين. داز همينجاست كه كسان پست و تنبل باين پندارها بيشتر گراين               
 .درماندگي كه هستند شكستي بخود راه ندهند و گناهي بگردن خود نگيرند

در اين باره داستاني    . در پديد آوردن پندارها خيم خودخواهي بيش از چيزهاي ديگر كارگر افتاده            : مي توان گفت 
 :هست كه ميبايد بنويسم

مثالً دو تن   . چهل سال پيش در ايران، مردم هر گناهي را بگردن شيطان انداختندي             اگر فراموش نگرديده تا سي و     
. بشيطان لعنت كنيد  «: انكه خواستندي ميانجي باشند و آرامشان گردانند چنين گفتندي          نبا هم به پيكار برخاستندي و آ        

دي و از آن پشيمان شدي       كسي كه كاري بد كر     .  آن بودي كه شيطان بگريزد      ايلعن و صلوات بر   . »صلوات بفرستيد 
كسيكه دزدي كردي و گرفتار شدي چون پرسيدندي            . »!خدا بشيطان لعنت كند ديدي چكار كرد؟         «: چنين گفتي 

 . »شيطان گولم زد«: پشيماني نمودي و چنين گفتي

ولي درسخواندگان ديگر بشيطان باوري       . اين شيوه همگاني مي بود و هنوز هم مردم عامي بهمان شيوه پابندند                
از كار نيفتاده اينها نيز چيزهاي ديگري را           » خودخواهي«چيزيكه هست خيم      .نمي دارند و گريبان آنرا رها كرده اند       

 .جانشين شيطان گردانيده اند

اين  ،از جمله در ايران كه در توده اينهمه آلودگيها و گرفتاريها پيدا شده و بيش از همه مايه بدبختي اينهاست                          
اين بخودخواهي آنان   . د كه ببدي خود گردن گزارند و در انديشه چاره بآلودگيهاي خود باشند                بايرانيان گران مي افت  

 .اينست همه گناه را بگردن انگليس انداخته خود را بكنار مي گيرند. برمي خورد

 كه  من با گوش خود شنيده ام    . »!از انگليسهاست، آنها مي كنند ديگر    «: چه بناليد پاسخداده خواهند گفت    هرشما از   
. »مجلسي را انگليسها برانگيخته بودند كه آن كتابها را بنويسد و مردمرا آلوده نادانيهاي كيشي گرداند                 «: كسي مي گفت 

 . »شيطان جهان سياست انگليس است«: بگفته يكي از آشنايان

چيزها جز  و اينگونه    » طالع«و  » سرنوشت«و  » بخت«. اين پندارها نيز پوچ و بيپاست       : از سخن خود دور نيفتيم      
فيروزي يا نافيروزي آدمي در زندگاني جز نتيجه كارداني و كارنداني خود او، و سازگاري و ناسازگاري                 . نيست» سمرد«

 .پيشآمدها نيست

ما آشكاره مي بينيم   .  آن نيز بيكبار بيپاست    ،كه در ميان مسلمانان رواج مي دارد     » جبريگري«و يا   » قدر«يا  » قضا«اما  
هركسي با فهم و خرد آزاد، تواند بكارهاي نيك و              . اين جهان در كارهاشان آزاد گزارده است        خدا آدميان را در       

 .هيچگونه ناچاري در ميان نمي باشد. سودمند پردازد و يا بكارهاي بد و زيانمند برخيزد

تواند مثالً كشاورزي   . راستست كه رشته از هر باره در دست آدمي نيست و پيشآمدها هميشه در جلو كارها هست                  
ولي كشاورزي كه درخت    . در باغش درختي كارد و از آن سودي بردارد و تواند كه نكارد و خود را بي بهره گرداند                     

 و يا سرماي سخت زمستان آنرا تباه گرداند، و يا مردم آزاري             ،كاشته چه بسا كه آب بريده شود و درخت خشك گردد          
 .پيشآمدهايي تواند بوددر هر كاري يك چنين . شبانه آنرا كنده دور اندازد
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همان كشاورز تواند   . هركس آزاد است كه با پيشآمدها نيز نبرد كند          . چيزيكه هست اينها آزادي را از ميان نبرد         
 .درخت ديگري كارد و خواستي را كه مي داشت از دست ندهد

توده ها زندگاني از   امروز در   . چيزي ديگر كه مي بايد بديده گرفته شود بيراهي زندگاني و بدي آيينهاي آنست                
 دچارند و با همه كوشش از خوشيها بهره          هااينست مردمان بسختي  . روي خرد نيست و قانونهاي خردمندانه بسيار كمست        

 .يدارند و چون سرچشمه آنها را نمي دانند ناچار ببخت و قسمت و مانند آنها ميگرايندم كم

ميان توانند در زندگاني راه خردمندانه اي پيش گيرند و           يكي از نكته ها كه بايد بمردمان فهمانيد همينست كه آد            
 از بخت و يا از طالع و يا از قضا پس اين رنجها نيز از خودشانست و. چون چنان راهي پيش نگرفته اند باين رنجها دچارند   

ين گرفتاريها چاره    پيروي از خرد كرد و بهمه ا       ،و قدر نيست و براي آنكه اين رنجها نباشد بايد بجاي گرويدن به پندارها             
 .كرد

ولي همه پوچست و راستش همينست كه ما در           . در كتابها بسخنان دور و درازي پرداخته اند       » قضا و قدر  «درباره  
 .اينجا نوشته ايم

هر آنچه خواستي بود و خواهد بود خدا از پيش          «: را دستاويز گرفته چنين مي گويند    » دانش خدا «گاهي نيز كساني    
بسيار شگفت است   : ميگويم. »زيرا ما بايد آن كنيم كه خدا دانسته است        .  كارهاي خود آزاد نتوانيم بود     پس ما در  . دانسته

شما . كه شما بآنچه با ديده ميبينيد پروا نمي كنيد و بچيزيكه بسيار دور از شماست و راه بدانستن آن نمي داريد مي پردازيد           
چيزي باين آشكاري را بديده نگرفته      .  بكردن هر كاري توانا ميباشيد     مي بينيد كه . آشكاره مي بينيد كه در كارها آزاديد      

 چه راهي مي داريد كه درين باره       . !.من نمي دانم شما را با دانش خدا چه كار است؟         . سخن از دانش خدا بميان مي آوريد     
 كه گفتگو از دانش خدا از  اگر مي پنداريد.!.شما از خدا چه دانسته ايد كه از دانشش چه داريد؟        !. آگاهي بدست آوريد؟  

بيديني است كه شما بزمينه هايي     . اين نه تنها دين نيست، خود بيديني است       . دين است بايد گفت معني دين را ندانسته ايد       
ست كه در انديشه نيكي زندگاني نبوده و دستور خرد را در آن باره بكار نبنديد                ا بيديني. كه راه روشن نمي دارد پردازيد    

 .نه هايي آوريدو چنين بها

 :خيام كه سردسته خراباتيان ميبوده و هميشه براي دشمني با دينها دستاويز مي جسته در اين باره چنين سروده

 گر مي نخورم علم خدا جهل بود   مي خوردن من حق ز ازل مي دانست

از . خدا هم كاري ندار    مي نخور و با دانستن و ندانستن            خوردن زيان آور است تو     چون مي «: بايستي باو بگويند  
تو آنچه بازخواست خواهد شد خوردن مي زيان آور است و هيچگاه درباره دانش خدا بازپرسي يا بازخواستي نخواهد                     

 آيا آماده اي كه اگر زهري را بجلوت گزاردند بنام اينكه            .. !آنگاه آيا تو آماده اي كه بهمين دستاويز زهر بنوشي؟         . شد
بيگمانست كه خواستت جز ايراد گرفتن و          . بيگمانست كه آماده نيستي     .!. است بخوري؟   خدا آنرا از نخست دانسته      

 .!.انديشه ها را پريشان گردانيدن نيست؟

. بسفر كه رفته بوديد نامه ننوشتم براي آنكه نامه از شما برسد             «: ماننده اين پاسخ آنكه روزي كسي با من ميگفت         
آيا نامه ننوشته خواهي بيوسيد كه        . .!گر از مسافري طلبكار باشي چسان؟       ا«: گفتم. »پشت سر مسافر نامه نبايد نوشت       
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 آيا نه آنست كه اين پابندي بپندارها تنها در جاهاييست كه بسود خودتان باشد يا با تنبلي و                              ..!نخست او نويسد؟   
 . خنديد و پاسخي نداد.»..!سستي تان بسازد؟

 گفت ما هرآنچه در اين كتاب نوشتيم دليلها برايش ياد كرديم، ما              مي بايد ولي اينرا   . سخن در اينجا بپايان ميرسد    
. خود دليلها بدروغ بودن هريكي از آنها آورديم        . بآن بس نكرديم كه بگوييم اين پندارها دليلي براست بودنشان نيست            

 زندگاني روشن   رويهمرفته زمينه را، چه از ديده دانشها، و چه از راه دين و خداشناسي، و چه از روي سود و زيان                            
نه خير، همه اش دروغ    «: با اينحال نيك مي دانيم كه كساني پس از خواندن اين كتاب چنين خواهند گفت                . گردانيديم

، و راز اين داستان آنست كه پابستگي به پندارها در بيشتر كسان رويه بيماري پيدا كرده كه                     »نيست، يكچيزهايي هست  
از آنسوي همه اين گفته هاي ما دليلهاييست كه بايد خردها          . ت و نتوانند برداشت   باين آساني از آن دست نخواهند برداش      

به هرچه هست ما را      . در آنان نهنايد   اين كسان كه خردهاشان از كار افتاده جاي شگفتي نيست كه دليلهاي ما               . پذيرد
 . بدانسان كه مي بودند بماننداينگونه كسان هيچ پاسخي نيست و بهتر مي دانيم كه آنان دست از پندارها برندارند و
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 ضد ، عنصرآخشيج ـ  

 جمعهآدينه ـ 

 حرصآز ـ 

 آفريده شده هاآفريدگان ـ  

 حقيقتآميغ ـ  

  قصدآهنگ ـ 

 ارزش ، قدرارج ـ  

  از چند سال پيش باينطرفاز چند سال باز ـ  

 فرضانگار ـ 

 فرض كردنانگاشتن ـ  

 باعث ، محركانگيزه ـ 

  موجودات ، حاضران ـباشندگان 

 قد ، قامت باال ـ 

 قد بلندباال بلند ـ  

 در حال باليدنباالن ـ  

 وظيفه ، واجببايا ـ 

  واجب بودنبايستن ـ 

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 تصديق كردنبراست داشتن ـ  

  منظم بسامان ـ 

 تداركبسيج ـ 

  شمرده ميشودبشمار است ـ 

 مشهور ، نامي  ـ  بنام

 فالنبهمان ـ  

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ـ  

 منتظر بودنبيوسيدن ـ  

 اذن ، اجازه)  همچون برگ(پرگ ـ  

 مبحث)  همچون گفتار(جستار ـ  

 ماهيتچبود ـ  

 مجادله)  همچون جهش(چخش ـ  

 خلق ، آنچه آدمي از سرشت خود داردخيم ـ 

 مرتب)  همچون برچيده(درچيده ـ  

 بهانهز ـ  دستاوي

  كمكدستياري ـ 

 شكل ، ظاهر)  همچون مويه(رويه ـ  

 زاييدن ، تازه پديد آمدنزايش ـ  

  طبيعتسپهر ـ 

 حكومتگرانسررشته داران ـ  

 حكومتسررشته داري ـ  

 جايز ، روا)  همچون نوا(سزا ـ  

 شور ، مشورت)  همچون گشايش (سكالش ـ 

 وهم ، خيال)  همچون نبرد(سمرد ـ  

 علت ، سبب)  همچون بلند( ـ  شوند

 تأويلگزارش ـ  

 واسطه ، شفيعميانجي ـ  

 غيبناپيدا ـ  

 غيبدانيناپيداداني ـ  

 نشان دادننمودن ـ  

 مقدس ، خداييورجاوند ـ 

 اثر)  همچون همايش (هنايش ـ 

 اثر كردن)  همچون پناهيدن(هناييدن ـ   

 نتيجههوده ـ  
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