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 گفتار يكم
 ....داريد؟ مي  خوار را چراخرد

. خرد شناسنده نيك و بد و راست و كج و سود وزيانست. است» خرد «گرانمايه ترين چيزي كه خدا به آدميان داده 
ولي اين . ينرا ما با دليل روشن گردانيده ايم و بايد پذيرفت ا. آدمي برگزيدة آفريدگان است، ميوه آفرينش است

آدميان اگرخرد را بشناسند و پيروي از آن . برگزيدگي بيش از هر چيز ديگر نتيجه آنست كه آدمي داراي خرد است
ز رنجها از كنند ، جا براي كشاكشها و دشمنيها كه درميانست نخواهد ماند و زندگاني به راه ديگري افتاده ، بيشتري ا

 .ميان خواهد رفت
در اين دويست وسيصد سال در زمينه دانشها پيشرفتهاي  بيمانند رخداده و افزارهاي بسيار شگفت آور پديد آورده  شده 

ما امروز در تهران نشسته آواز از لندن ميشنويم ، مانند مرغان  در هوا  پريده در .  كه بيكبار زندگاني را زير و رو گردانيده
اين همه .  ساعت از اينجا تا مصر ميرويم، نيروي برق را زير دست داشته در كارهاي خود سود از آن مي جوييمچند 

ديگرگونيها كه از راه پيشرفت دانشها پديد آمده اگر آدميان خردرا بشناسند و آن را در زندگاني راهنماي خودگردانند ، 
 .ني بيكبار  رنگ  ديگري خواهد يافتديگرگونيهاي بيشتر از اين پديد خواهد آمد و زندگا

ليكن جاي افسوس است كه آدميان خرد را نمي شناسند و از آن سودجويي نمي توانند ، در نتيجه همين نشناختن وسود 
نجستن، صدكشاكش ودشمني درميان خود ميدارند ، وشاهراه زندگاني راگم كرده ازخوشيهاي جهان جز بهره كمي 

 .اين زيانكشي بسيار بزرگي از آدميان است. ر رنج و آسيب ميباشندنمي يابند ، و هميشه دچا
داستان آدميان ازاين باره داستان كسانيست كه درشب تاريكي دريك زمين ناهمواري راه مي پيمايند ، و چراغي راكه با 

.   هره مندي نميخواهندخود ميدارند، چون نميدانند كه چيست و چه سودي ازآن تواند بود، روشن نميگردانند  و  از آن  ب
 .در  همان  تاريكي  راه  افتاده ، خود را به رنج و سختي مي اندازند

درميان ايرانيان، نه تنها خرد را نمي شناسند و پرواي آن نميدارند، چون  نامش درميانست از دير باز دسته هايي با آن 
 و خراباتيان و باطنيان و همچنين بسياري از كيشها،  كتابهاي فارسي پر از نكوهش خرد است و صوفيان. دشمني نموده اند

 .با آن دشمني نشان داده اند
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چون عقل راه به جايي نمي برد، پاي در راه سير و سلوك نهاد و طالب «:  در كتابهاي صوفيان اينگونه حمله ها فراوانست
چون عشق دردل «، يا  » شق زدچون به ناخن خردگره ازكار نمي گشود دست در دامن ع«يا . »كشف و شهود گرديد

 »رخت انداخت، عقل خانه پرداخت
 :مولوي مي گويد

 عشق آمد عقل او آواره شد                     صبح آمد شمع او بيچاره شد
 :نيز مي گويد

 پاي استدالليان چوبين بود                     پاي چوبين سخت بي تمكين بود
 :ديگري گفته

 ارت                 ايدل تو بجان براين بشارتعشق آمد و كرد عقل غ
شعرهاي بسياري از خود به يادگار گزارده اند  نيز همين راه را  پيموده و از  ايران مي بوده اند و خراباتيان كه دسته اي در

 .خرد  نكوهشهايي كرده اند
 :حافظ مي گويد

  در بحر ميكشد رقميقياس كردم و تدبير عقل در ره عشق          چو شبنمي است كه
 :نيزمي گويد

 مارا به منع عقل مترسان و مي بيار                كاين شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست
دربرخي جاها هستند، ) پيروان آقاخان محالتي(باطنيان كه دسته بزرگي درايران مي بوده اند  و اكنون بازماندگاني ازآنان 

 .حسن صباح پيشواي آنان را درباره خرد و كاستن ازارج آن سخناني بوده. نيز همين عنوان را داشته اند
اينان ـ اين دسته ها وكيشها ـ خردرا به معني . همچنين كيشها هر كدام را كه بگيريد از خرد و داوري آن گريزانند

زيرا كه جزگمراه .  اندكه مي شناخته اند نيز گريزان مي بوده) ناقصي(درستش نمي شناخته اند، و از يك معني نادرستي 
داستان اينان داستان دزدانست كه از روشنايي . كننده و فريبنده نمي بوده اند و داوري خرد را به زيان خود ميشناخته اند

 .مهتاب گريزان باشند و آنرا دشمن دارند
 آنان فريب مردم را . جدايي هست ميان آنكه كساني در جستجوي راستيها باشند يا آنكه جز فريب مردم را نخواهند 

خواسته اند، و نه شگفت است كه با خرد دشمني نموده اند، داستان آنان داستان دكانداران كمفروش تهرانست كه در 
را  نپذيرفته اند، و هريكي براي خود سنگهايي از آهن و سنگ و )  كيلو(اين  ده سال و بيشتر ،  هنوز هم سنگهاي دولتي  

نيمذرعي چه مي «: يت فروش كوچه گردي كه نيمذرعي همراه نياوردي و به زنان چنين گفتيآجر ميدارند يا داستان چ
 ».هر چهار وجب من يكذرعست. من با وجب بهتر ذرع مي كنم. اين نيمذرعيها درست هم نيست!... خواهد؟

كساني .  خواهيم افتادما اگر بخواهيم دراينجا از گمراهي و فريبكاري اين دشمنان خردسخن رانيم ، از زمينه خود دور
كه مي خواهند بدانند اينها دچار چه نادانيهاي پست بوده اند ، كتابهايي را كه ما درباره يكايك اين گمراهيها و نادانيها  

كتابهاي شيعيگري ، بهاييگري ، صوفيگري ، حافظ چه ميگويد ، در پيرامون ادبيات ، در پاسخ . (نوشته ايم  بخوانند
 . )سخ بدخواهان حقيقتگو ، در پا

بخوانند تا بدانند داستان آنان درگريختن از خرد و داوري آن . بخوانند تا بدانند بهر چيست كه آنان از خرد مي گريزند
 .داستان دزدانست در گريختن از ماه و تابش آن

 آنان نموده اند ، نتيجه اينرا به هرحال نكوهشهايي كه اينان از خرد كرده اند  و  شاعران  بيشمار  ايران نافهميده پيروي از
يكي از . داده كه ايرانيان خرد را كوچك مي شمارند كه نه تنها بهره از آن نمي جويند ،  خوارش نيز مي دارند
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بارها كساني به نزد من آمده چنين !. كشاكشهاي ما دراين چند سال همين بوده كه آيا با خرد آميغها را توان دريافت؟
ما با اين عقلهاي خود حقايق را درك خواهيم «يا  »  !مي توانيم با عقلهاي خود حقايق را بفهميم؟مگر ما «: گفته اند

 .»!..مگر دين را هم مي شود با عقل دريافت؟«يا » !..كرد؟
نمي ) كه داور نيك و بد و راست و كج باشد(شگفت تر آنكه دانشهاي نوين اروپا نيز خرد را به اين معني كه ما ميگوئيم 

اينست در ايران يك دسته نيز از اين راه با خرد نا آشنايي . سند، و از بودن چنان  نيرويي درآدمي ناآگاهي مي نمايندشنا
ولي . را مي برد» خرد«داروين دانشمند بنام انگليسي در نوشته هاي خود نام . مي نمايند و از شناختن آن سرباز مي زنند
را مي برند ولي آنان هم از اين  » خرد«همچنين در روانشناسي نام . ست ماستآن را به معني انديشه مي گيردكه جز خوا

 . معني كه گفته ماست ناآگاهند
زيرا پيروان اين فلسفه سرچشمه همه فهم و دريافت آدمي را كله و . در فسلفه مادي، كار را دشوارتر از اين گردانيده اند

رهمه كس يكسان نيست، آنگاه چون مغز ماده است و چيزهاي مغز او ميشمارند و چون ساختمان كله ها و مغزها د
بيروني درو تواند هناييد، از اينجا آنان فهمها و دريافتها را يكسان نمي شناسند و به يك نيرويي كه در همگي مردمان 

 بدي نيك و: يكسان بفهمد و نيك و بد را بشناسد گردن نميگزارند ، بلكه درخود نيك و بد سخن رانده مي گويند
درجهان نيست و هر كسي آنچه را با ساختمان مغزيش سازگار يافت يا به سوي خود ديد  پسنديده ، نيك مي شمارد  و 

 .آنچه كه نه چنين است ، بد مي نامد
فقط با مغز «:  به چاپ رسيده كه در آن چنين ميگويد» عرفان و اصول مادي«در اين چند سال كتابي از دكتر اراني به نام 

نور، (تجربه به ما نشان مي دهد كه اگر محيط مادي . مغز ماده و فكر يكي از خواص اين ماده است. ان فكر كردميتو
تغيير كنند ، در ساختمان و طرز عمل موجود زنده نيز تغييرات  نظير آن به ظهور مي ) درجه، حرارت،رطوبت و غيره

 ».مغز نيز كامالً تابع آن قانونست. رسد
همين سخن را اگر بشكافيم ، همان .  از پافشاران در فلسفه مادي بوده در اينجا زبان دانشي به كار بردهاين دكتر كه خود

در جايي كه سرچشمه همه دريافتها مغز ماديست و آن يك حال پايداري ندارد و چيزهاي دروني . معنيها خواهد در آمد 
د پايداري نيست، در ما نيز نيرويي براي شناختن نيك از بد در آن تواند هناييد ، اين معنايش آنست كه در جهان نيك و ب

 . و راست از كج نميباشد
به هرحال اين گفته ها از فيلسوفان مادي كه با فزونيهايي از ديگران پراكنده شده و به زبانها افتاده در سالهاي آخر در 

 اينها ازكجاست خوانده و در دلها جاداده اند، و روزنامه هاي فارسي هم پياپي به چاپ  رسيده و ايرانيان بي آنكه بدانند
ما بارها ديده ايم كه كساني مي آيند وبا ما به چخش مي پردازند و . اين بهانه هاي نويني به دست گروه انبوهي داده است

، همه مردم را نمي شود به يك راه آورد ، طرز تفكر هركسي جداست ، حقيقتي در جهان نيست «: دستاويزشان اينست
اين بد آموزيهاي اروپايي چندان مفت و ارزان گرديده كه بدست آخوندها . نيك وبد بسته به سود و زيان هر كسيست

 .نيز افتاده، بارها ديده ايم فالن مال مي آيد و مي چخد و بهانه اش اين بدآموزيهاست
 
 

 گفتار دوم
 خرد چيست؟

 هست بايد نخست معني روان روشن گردد و گوهر آدميگري چيزي كه. ما بايد در اينجا معني خرد را روشن گردانيم
ما درباره روان در بسيار جاها سخن رانده ايم و بايد در اينجا . اينست نخست بايد از اين يكي سخن گوييم. دانسته شود

 . انبوه مردمان كه خرد را نمي شناسند از گوهر آدمي نيز نا آگاهند. نيز به سخناني پردازيم
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هر . است» خودخواهي«جانوران و آدميان كه هستند ، سر چشمه همه كارها و جنبشهاي آنها : دي گفته اندفيلسوفان ما
شما اگر زيست . هر يكي جز در بند خود نيست. يكي از آنها تنها خود را مي خواهد و همه چيز را بهر خود ميخواهد 

اگر مي چرد بهرآنست كه سير .  خود نميكنديك گوسفندي را بسنجيد خواهيد ديد هر كاري كه مي كند جز به سود
شود، اگر ميخوابد بهر آنست كه بياسايد ، اگر به گوسفندي شاخ مي زند بهرآنست كه چيرگي و برتري نشان دهد، و 

يك كاري كه به سود خودش . اگر ماده گوسفندي را دوست ميدارد و با او همچراني مي كند بهر آنست كه كام  گزارد
چون هريكي از آنها تنها خود را مي خواهد . است» نبرد«از اينجاست كه هميشه ميان زندگان :   مي گويندنباشد  نميكند

»  نبرد زندگان با يكديگر«و همه چيز را بهر خود مي خواهد، ناچار در ميانه كشاكش پديد مي آيد و زندگاني جز 
 . نيست

سرچشمه كارها و خواهشهاي آنها جز .  راستستاين سخن درباره چهارپايان و ديگر جانوران: ما مي گوييم
چيزي كه هست ما از آدمي يك رشته كارهايي مي . نيست و زندگاني آنها جز نبرد و كشاكش نميباشد» خودخواهي«

مثالً شما از راهي مي گذريد و در سرماي زمستان . نيست ، به آخشيج آن نيز هست» خودخواهي«بينيم كه نه تنها از روي 
را مي بينيد كه لرزان و چايان ايستاده، دلتان به حالش ميسوزد، و روپوش خود را در آورده به او مي دهيد، و برهنه اي 

در اين يك داستان كه هزاران  بار رخ دهد، سه چيز به آخشيج . چون پوشيده و كمي بياسود خرسند و دلشاد ميگرديد
، روپوش خود را درآورده به او داديد، از آسايش او از لرزيدن و چاييدن او شما دلتان سوخت: است» خودخواهي«

اگر خودخواهي بودي، بايستي از لرزيدن و چاييدن او كمترين دلسوزي ! اينها با خودخواهي چه ميسازد؟. خرسند شديد
چنان كه در جانوران نيست و گوسفندي را كه سرمي برند، گوسفندان ديگر در پهلوي آن آسوده (در شما نباشد 

 .، و به جاي دادن روپوش خود به او، اگر كالهي به سر او بوده، برباييد)ميچرند
 و آن گفته  از اين رشته كارها در آدمي بسيار است و ما اينجا در مي يابيم كه ميان آدميان و جانوران جدايي هست،

 .ولي درباره آدمي راست نيست. فيلسوفان درباره جانوران از هر باره راستست 
تن ـ همان پوست و گوشت و رگ و پي . استي آنست كه چهارپايان و جانوران داراي تن و جان ميباشنددراين باره ر

ليكن آدمي گذشته . استخوان، و جان ـ آن نيروي زندگيست كه با گردش خون پايدار ميباشد، اين داشته جانوران است
 .از تن و جان ، داراي روان نيز ميباشد كه گوهر جداييست

گوهر تن و جان كه در آن با جانوران همباز است ، گوهر روان كه ويژه خود :  دو گوهر سرشته شده پس آدمي از
 .اوست 

گفته فيلسوفان . گوهر تن و جان ، چه در جانوران و چه در آدمي ، سرچشمه كارها و خواهشهايش خودخواهيست
و نيكخواهي و آميغ پژوهي و آبادي اما گوهر روان سرچشمه كارهايش دلسوزي . درباره اين گوهر راست ميباشد

 .فيلسوفان از اين گوهر ناآگاه مانده و اين را نشناخته اند . دوستي و دادگريست و اينها بيكبار آخشيج خودخواهيست
 :نتيجه اي كه از اين سخن ميخواهيم آنست كه آدمي داراي دو دستگاه هست 

 كينه و خشم و ستم و آز و خودنمايي و دستگاه تن و جان با هوسهاي بسيار و خويهاي پست رشك و )١
 .گردنكشي و دروغگويي و چاپلوسي و مانند اينها 

 .دستگاه روان با نيروهاي فهم و انديشه و خرد و شرم و آزرم و فرجاد و مانند اينها  )٢

آنند ، و براي از بستگان روان ميباشد ، و اينست تنها در آدميان است و جانوران بي بهره از » خرد«چنانكه ديده ميشود 
 : آنكه معني خرد نيك شناخته شود و جدايي كه ميان آن با انديشه و ديگر نيروهاست دانسته گردد ، مثلي مي آوريم 
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مشروطه آنست كه «: چنين انگاريد كه يك مرد ساده اي معني مشروطه را نميداند و شما با او به سخن پرداخته ميگوييد
آن كشور را خانه خود شناسند و دست به هم داده به آبادي آنجا كوشند و در راه مردمي كه در يك كشوري مي زيند ، 

دست گرفته ، مردان كاردان و نيكي را از ميان خود  نگهداريش جانفشاني دريغ ندارند و كارهاي كشور را خود به
ند، بدينسان با خوشي و برگزينند كه رشته كارها را به دست ايشان سپرده ، خود در پشت سر نگهبان و ديده بان باش

در زمانهاي باستان در هر كشوري يك پادشاه خود «: سپس به تاريخ پرداخته ميگوييد. »آسودگي زندگي به سر برند
سپس در هر . كامه بودي كه به دلخواه و هوس فرمان راندي و مردم در زير دست او مانده ، سخن يا ايرادي نيارستندي

ي برخاسته با پادشاهان خود كامه به نبرد پرداخته اند و با ريختن خونها بنياد خودكامگي كشوري مردان آزاده به جانفشان
 .را برپا گردانيده اند) ياسر رشته داري توده(را برانداخته ،  دستگاه مشروطه 

ي بسيار اينها را كه بگوييد ، آن مرد ساده خواهد شنيد، و فرا گرفت، و نيك فهميد، و اين دريافت كه چنين سررشته ا
بهتر از فرمانروايي پادشاهان خود كامه است، و نيز اين خواهد دريافت كه ماليان كه با مشروطه دشمني ميكنند و زبان به 

 .نكوهش باز ميكنند ، يا  از نادانيست كه معني مشروطه را نميدانند، ويا از بدنهادي است كه بدبختي مردم را ميخواهند
شنيدن ، فرا گرفتن، فهميدن، به داوري خرد سپردن، انديشيدن و از :  پي هم به انجام رسانيده در اينجا آن مرد چند كار را

آن نيرويي را كه داوري ميانه نيك و بد كرده، و » خرد«اينها هر كدام نيروي ديگريست و ما . چيزي به چيزي پي بردن 
 .نيكي مشروطه و بدي خودكامگي را باز نموده است، ميگوييم

بيگمان در همه هست، و  بيگمان در همه يكسان داوري ميكند، به اين معني چيزي كه بد است همه خردها آن اين نيرو 
مثالً دزدي بد است و همه كس آن را بد داند، راستي نيك . را بد دانند، و چيزي كه نيكست همه آن را نيك شناسند

 .است و همه كس آن را  نيك داند
زيرا چنانكه گفتيم معني آن گفته ها اينست كه در جهان نيك و بد . ر اراني پيداستاز همين جا پاسخ گفته هاي دكت

يك چيزكه ما در اينجا و در اين حال نيك ميدانيم چه بسا كه در جاي ديگري و در حال ديگري آن را . پايداري نيست
د است هميشه و در همه جا بد در حالي كه چنين نيست و چنانكه در همين جا روشن گردانيديم چيزي كه ب. بد شماريم

مثال همان مشروطه كه آن را نيك ميدانيم ، هر حالي به ما . است وچيزي كه نيك است هميشه و در همه جا نيك است
باور ما دربارة مشروطه . رخ ميدهد بدهد و هر ديگرگوني در پيرامون ما پديد مي آيد بيايد، در داوري ما نخواهد هناييد

 . بوده، او را نيك خواهيم دانستهمان خواهد بود كه
مثال از يك خانواده درباري بوده است ، مشروطه آن (آري اين تواند بود كه كسي از ما چون زيان از مشروطه ديده 

چيزي كه هست همين كس در همان حال دشمني اگر . خواه ناخواه با آن دشمن گرديده ) خانواده را از ارج انداخته
د ، باز مشروطه را بهتر از دستگاه خودكامگي خواهد شناخت و آن دشمني و زيان ديدگي خرد خود را داور گرادن

 .هنايشي در دواري خرد او نخواهد داشت
شما اگر به . اين خود دانستنيست كه خرد در داوريهاي خود آزاد و جداسر است و يا بستگي به سود يا زيان كسي ندارد

د، با اين سود برداري خردتان آن را كار بد، و شما را بد كار خواهد شمرد و يك كار بد برخيزيد و سود از آن برداري
همچنين اگر به  يك كار نيكي برخيزيد و زيان از آن ببينيد، با آن . از نكوهش بازنخواهد ايستاد) وجدان(فرجادتان 

 .زيانديدگي خردتان شما را خواهد ستود و از شما خوشنود خواهد بود
 



 ٧

 
 

 گفتار سوم
  هايي كه به خرد  ميگيرندخرده

چنان كه گفتيم در اين ده سال كه ما به كوشش برخاسته ايم يكي از كشاكش هايي كه دچار بوديم، در پيرامون خرد 
برده و در هر زمينه اي داوري آن را پيش كشيده ايم كسان بسياري به خرده گيري » خرد«چون ما هميشه نام . بوده

 :ه كه چون آن گفتگوها معني خرد را روشنتر ميگرداند در اينجا آنها را خواهيم آوردبرخاسته اند و گفتگوهايي رفت
رويهمرفته اين خرده گيران جدايي ميانه خرد و پندار و ديگري نيروهاي آدمي نميگزارند و راستي آنست كه خرد را در 

هر كسي عقلش به طور « : ، يا ميگويند»عقلها هم كه اختالف دارد« :معني راستش نمي شناسند، اينست مي بينيد ميگويند
 ».طرز تفكر هر كسي جداست« :، يا ميگويند» ديگري حكم ميكند

اينها را كه مي گويد؟ فالن ماليي كه سالها در نجف درس خوانده و خود را مجتهد ميشمارد، و بهمان مردي كه در 
 .به ايران بازگشته است» دكتر«اروپا درس خوانده با لقب 

معني خرد را نميدانند ، آن پندارهاي پراكنده و سمرد هاي پريشان و باورهاي سست و بيپايي را كه از راه اينان چون 
. كيشها يا از راههاي كج ديگر در مغز هاي مردمان آكنده شده و مايه پراكندگي آنان گرديده ميوه خرد مي پندارند

ي از پندار و گمان و هوس و گردنگشي و خود فروشي و اينان هيچ نميدانند كه در آدمي جز از خرد ،  نيروهاي ديگر
مانند اينها هست، و اين چيزهاي پراكنده و بيپا كه در مغزهاي مردمانست و پراكندگي به ميان آنان انداخته است، نه از 

 . خرد، بلكه از آن نيروهاي ديگر ميباشد
اگر خرد را به كار . آنست كه خردها را به كار نينداخته اندنميدانند كه اين نادانيها و پراكندگي ها در ميان مردمان نتيجه 

 .اندازند ، اين پراكندگي ها  از ميان خواهد برخاست
حسن صباح كه از پيشوايان بنام باطنيگيري . دانستنيست اين نافهمي درباره خرد و معني آن از دير زمان در ميان بوده است

ون او نيز از خرد و داوري آن گريزان و رو گردان مي بوده ، چنين و خود بنيادگزار دستگاه الموت بوده است، چ
 : ميگفته كه مردم بايد چشم بسته پيرو يك امامي باشند، به اين انديشه بسيار پست بيخردانه خود دليل آورده چنين ميگويد

 بودي اهل هيچ مذهب را اگر در خداشناسي نظر عقل كافي. اكثر خلق عالم عقالءاند و هركسي را در راه دين نظر است«
 .»بر غير خود اعتراض نرسيدي و همگان متساوي بودندي چه هركس به نظر عقل متدينند

از اين گفته پيداست كه زاده صباح معني خرد . اين شاهكار او بوده و با همين دو سه جمله ، زبان همه را مي بسته است 
ا پندارهاي بيپا و باورهاي سست و بد آموزيهاي سودجويانه را نميدانسته است و جدايي ميانه گزير و فرمان خرد ب

 .پيداست كه هر آنچه را كه در مغزهاي مردمست از سوي خرد مي شمارده است. بنيادگزاران كيشها نميگزارده است
 پاسخ به هرحال كساني كه در برابر ما ايستادگي مي نمايند درباره خرد خرده هايي مي دارند كه ما نيز به يكايك آنها

 :داده ايم و اينك برخي از آنها را در اينجا ياد مي كنيم
در سال دوم پيمان كه ما از ياوه بافيهاي شاعران نكوهش مي نوشتيم و هايهوي بزرگي در ميان مي بود ، روزي من به 

ين آغاز سخن يكي از كاركنان آنجا كه مردي ناپاك و از هوادارن باب پنجم گلستان ميباشد ، چن. ديوان كشور رفتم
گفتم در جايي كه من از » ... شما از شعر بدتان مي آيد ، ما خوشمان مي آيد !.. شما چرا از شاعران بد مي نويسيد؟«: كرد

تازه «: گفت . يك چيزي بدم مي آيد و شما خوشتان ، بايد به دواري خرد بازگرديم و آن داوري هر چه باشد بپذيريم 
گفتم شما جدايي ميانه هوس با خرد نمي . »ما عقلتان آنطور مي فهمد ، من عقلم اينطورش. عقل هم كاري نميتواند كرد

اينكه كسي بنشيند و بي آنكه چيزي براي گفتن در دلش باشد، تنها براي آنكه با سخن بازي كند و قافيه جفت . گزاريد
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ما اگر خرد خود را به كار اندازيد ، ش. گرداند،  شعر سازد جز هوس نتواند بود، و هيچ خردي آن را نخواهد پسنديد 
 .بدي آن را خواهيد دريافت

اين دزدها را كه مي آورند و «: چون ديدم سخن به اين استواري و روشني را درنيافت ، به دليل ديگري پرداخته گفتم
 زندان مي چرا مرا به«: شما رسيدگي كرده حكم زندان ميدهيد ، اگر يكي از آن دزدان به زبان آيد و چنين گويد

اگر بگوييد !.. آيا به او چه پاسخي خواهيد داد؟» ...اگر شما از دزدي بدتان مي آيد ، ما خوشمان مي آيد!.. فرستيد؟
تازه قانون نيز كاري نميتواند كرد ، شما قانونتان دزدي را بد ميشمارد و ما قانونمان «: قانون چنين دستور داده و او بگويد

اگر در جهان نيك و بدي !.. در برابر اين ايراد چه خواهيد كرد؟» ن و پولداران را نيك ميشناسددزدي از دارايي توانگرا
با چه دليل !  نيست و يك نيرويي براي شناختن نيك از بد  در ميان نميباشد ، پس چگونه شما دزدي را بد مي شناسيد؟

 .شي گراييداز پاسخ اينها درمانده و به خامو! دزدان را به زندان مي فرستيد ؟
اين داستان كه ماننده هايش بسيار رخ داده ، نيك نشان ميدهد كه چنانكه گفتيم آنان جدايي ميانه هوس و پندار و مانند 
اينها كه از بستگان گوهر جانست با خرد نمي گزارند، و دانسته هاي پراكنده خود را كه از اين راههاست از خرد مي 

در كه درميان مردمانست و شما آنها را از ) يا به گفته شما اختالفها( پراكنده انديشيها اين: بايد به آنها گفت . شمارند
اگر خردها را . خرد مي شماريد ، نه تنها از خرد نيست ، از نبودن خرد است ، از اينست كه خرد ها را به كار نينداخته ايد 

 .د رفتبه كار اندازيد ، اين انديشه هاي پراكنده بيكبار از ميان خواه
 مثال در همان زمينه شعر كه ما مي نكوهيم و ديگران هياهو ميكنند داستان اينست كه از قرنها پيش از اين ، كساني به 
هوس سخن بافي و قافيه سازي به شعر گويي آغاز كرده اند ، و چون كساني نيز هوس خواندن آنها را ميداشته اند و به 

 از شاعران  به ستايشگري پادشاهان ميپرداختند و پادشاهان پولهاي گزاف سپس چون برخي. دلگرميشان افزوده اند
سپس در . ميدادند ، رواجشان ديگر بيشتر شده و هزاران شاعر برخاسته و هزار هزاران شعر از خود به يادگار گزارده اند 

شند ، بدخواهانه به ستايش از زمان ما شرقشناسان اروپا كه بيشترشان افزارهاي سياستند و هميشه به بدبختي شرق ميكو
نهاده ، » ادبيات«شعر و شاعري برخاسته اند و جايگاهي در دلها براي شاعران باز گردانيده اند ، و به آن شعرها نام 

 .اندوخته هاي ارجداري نشان داده اند 
شعر سخنست ، «: گويد پس از همه اينها چون به خرد بازگشت ميشود ، با يك زبان روشني به داوري پرداخته چنين مي

پس .  سخني كه از روي نياز نباشد ، ياوه گوييست . ، سخن نيز بايد از روي نياز باشد ) با وزن و قافيه ( سخن آراسته 
شعر اگر از روي نياز گفته شده و خواست گوينده فهمانيدن سخن بوده ، ايرادي به آن نيست و اگر بي نياز و تنها براي 

 .» ياوه گوييست و گوينده اش در خور نكوهش ميباشدقافيه بافي گفته شده
كسي اگر گفتنيها در دل ميدارد و بر آنست كه آنها را «: ما بارها اين داوري را با زبان بسيار روشني نوشته و گفته ايم

ه با نثر بگويد و چه ولي اگر گفتني نميدارد ، چ. بفهماند ، ميخواهد با نثر بگويد يا با شعرسرايد ، ما را به آن ايرادي نيست
اگر كسي براستي دلباخته زني يا دختري گرديده «: و نيز گفته ايم» با شعر، ياوه گويي كرده و خرد از كار او  بيزار است 

و ازسوز دل ميخواهد غزلي سرايد بسرايد و دل خود را آرامش دهد ولي كسي كه با دل بيدرد و تهي مي نشيند و تنها 
 .»غزلها  مي سرايد ، كار بيخردانه كرده استبراي قافيه جفت كردن 

كدام جمله اش ناراستست !..  آيا به كجاي اين  ايرادي توان گرفت؟. اكنون اين داوري خرد درباره  شعر و شاعرانست 
از روزي كه ما اين داوري خرد را درباره شعر و شاعري باز نموده ايم ، كساني كه با ما كشاكش ميكنند ، يك !..؟

 به اين گفته ها نتوانسته اند و تنها چاره خود را در آن ديده اند كه از روبرو نيايند و در پشت سر به بد گويي پاسخي
 .همچون شغاالن در تاريكي زوزه ميكشند: به گفته يكي از ياران . پردازند
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اسخش چه بوده ، داستان را در اين ده سال تنها يك كسي با من روبرو گرديده و پاسخي داده و براي اينكه دانسته شود پ
 :با آنكه در جاي ديگري نوشته ام،  در اينجا نيز مي آورم

چند ماه پيش به يكي از وزارتخانه رفتم ، جواني كه به شاعري شناخته شده و چند سالي در اروپا بوده و اكنون رئيس 
هرچه مينويسيد پذيرفته ام .  لذت ميخوانممن پيمان را با « :يك اداره اي ميباشد ، با من به گفتگو پرداخته چنين گفت 

زيرا نه من ميتوانم توقع كنم كه شما پيروي از انديشه من كنيد و نه خودم . ولي ميدانيد كه درباره ادبيات با شما مخالفم
 .»ميتوانم تابع نظريه شما باشم

ود را ياد كنيم و خرد را در ميانه درجايي كه شما يك باوري ميداريد و ما يك باوري ، بايد هريكي دليل هاي خ: گفتم
 .داور گردانيم

شعر را تابع . مطلب همين جاست كه شما ميخواهيد شعر را تابع عقل گردانيد«: با يك شتابزدگي چنين گفت 
خدا يگانه نيرويي كه براي شناختن سود و . يا سهشها نيز بايد در زير فرمان خرد باشد» احساسات«: گفتم. »احساساتند

بايد جلو : نميگويم. در هر چيزي بايد خرد را راهنما گردانيد. راست و كج و نيك و بد به آدميان داده خرد استزيان و 
بدينسان كه آنچه بي زيان . سهشها نيز بايد فرمانبري از خرد كنند: ميگويم. سهشها را گرفت ، چنين چيزي نشدنيست

اگر سهشها جداسر و آزاد تواند بود ، پس شما چه ايرادي . داست جلوش باز باشد و آنچه زيانمند است جلوش گرفته شو
اصغر كه بچگان را !.. چرا از چنگيز و تيمور رنجيدگي مينماييد؟!.. به اصغر بروجردي وسيف القلم شيرازي داشتيد؟

يروي از سهش چنگيز و تيمور آيا جز به پ! ميكشت، سيف القلم كه زنان را نابود ميگردانيد ، آيا نه از روي سهش ميبود؟
!  فالن دزد كه از ديوار مردم باال ميرود آيا جز سهش انگيزه ديگري در كار است ؟!  هاي خود آن همه خون ميريختند؟

اين همه خونها كه اكنون در اروپا و آفريقا ! فالن جوان كه دنبال زنان بيگانه مي افتد ، آيا جز سهش او را واميدارد؟
 !..شهاي توده ها تواند داشت؟ريخته ميشود آيا شوندي جز سه

خود جداسر و آزاد است و خرد را به آنها فرمانروايي نيست » احساسات«اگر اين راستست كه ! شما به اينها چه ميگوييد ؟
اگر !  اگر راست نيست پس شما چه ميگوييد؟!  اين دادگاهها و دادسرها بهر چه ميباشد؟! ، پس اين قانونها براي چيست؟

! ا شاعر است كه در پيروي از سهشها آزاد است و ديگران بايد پيروي از خرد كنند ، بگوييد دليلش چيست؟ميگوييد تنه
 !..شاعر جز ياوه بافي چه هنري از خود نشان ميدهد؟! شاعر چه جدايي از ديگران ميدارد؟

از اين گفتگوها دوچيز بدست . دماينها را كه شنيد درماند و به خاموشي گراييد و من نيز به سخن بيش از اين دنباله ندا
 :مي آيد
آنانكه به خرد و به سخنان ما درباره آن گردن نميگزارند و ايستادگي مينمايند يك شوند آن دلبستگيست كه  )١

يا هر دستاويز ديگري دنبال » احساسات«اينان ميخواهند آزاد باشند و به بهانه . به هوسبازيهاي خود ميدارند
اين براي آنان بسيار لذت مي دهد كه به جاي كوشش و .  ايرادي هم در ميان نباشدهوسهاي خود را گيرند و

سازند و قصيده يا غزلي » مضمونها«كار در راه بسيج نياز منديهاي زندگاني، هوسمندانه به قافيه بافي پردازند و 
هاي خود كه جز ميوه يا قطعه اي سروده در روزنامه ها به چاپ رسانيده خود را بنمايند ، و به اين سروده 

نام ) بلكه زيانهايي نيز مي رساند(هوس و خودنمايي نيست و كمترين سودي به مردم و زندگاني ايشان ندارد 
ادبيات گزارند، و به همان دستاويز در پشت ميز نشينند و از دسترنج روستاييان و كارگران ماهانه هاي گزاف 

آن ايستادگي در برابر خرد و داوريهاي او بيش از همه از اين . ندگيرند و هوسبازي را با مفتخواري توام گردان
 .راهست
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داوريهاي خرد روشنتر از آنست كه كسي تواند ايراد . اين كسان به داوريهاي خرد ايرادي نميتوانند گرفت )٢
 اين خود پاسخي است به آن كساني كه به بودن يك چنين نيرويي در آدمي گردن. گرفت و يا تواند نپذيرفت

 .نميگزارند و انديشه هاي پراكنده اين و آن را براي خود دليل مي آوردند

 
 

 
 
 

 
 

 گفتار چهارم
 كشاكش كيشها از به كار نبردن خرد است

اين ايراد را ديگران . چنانكه ديديم حسن صباح كشاكشهاي كيشها را ايراد ديگري به خرد و داوريهاي آن شمرده
اگر عقل ميتواند حق و باطل را نشان دهد پس «: ه گفتگو پرداخته ميگويندهم مي گيرند وبارها كساني با ما ب

اين مذهبها كه با عقل درست شده ، پس چرا با هم «: روزي يكي مي گفت» !.. اختالف مذاهب از كجاست؟
 . »!..اختالف دارند؟

در شاهسون «: ده و ميگفتهاز اين گفته شما من به ياد گفته آن شاهسون مي افتم كه خودشان را ستايش ميكر: گفتم
شاهسونان كه كار و پيشه شان دزدي  و راهزني مي بوده ، اين آنها را به حساب نمي » همه چيز توان يافت جز دزدي

در حالي كه »  ...اين مذهبها كه با عقل درست شده«: آورده و ستايش از راستي خودشان ميكرده ، شما نيز ميگوييد
 .داشته خرد استدر آن كيشها آنچه هيچ راه ن

يك گمراهي . بيشتر آنها از يكديگر جدا گرديده . ما اين كيشها را نيك مي شناسيم و تاريخچه هر كدام را ميدانيم 
 .كه در ميان مي بوده ، گمراهيهاي ديگري را شاخه داده است

دش سياست بوده كه به شيعيگري نيز بنيا. درايران اكنون چهارده كيش هست و بيشتر آنها ازشيعيگري جدا گرديده 
كشاكش شيعي و سني بر سر آنست كه پس از مرگ پيغمبر اسالم خليفه علي بايستي بود نه . خرد راهي داده نشده

در جايي كه اين دور . ابوبكر، و بر سر همين گفتگوست كه دو گروه از هم جدا گرديده اند و تاكنون جدا ميباشند
دور از خرد است كه پس از هزار و .  در پيرامون آن كشاكش كننداز خرد است كه پس از گذشتن يك داستاني

 .پس اين كيش از ريشه كجست و خرد از آن بيزار مي باشد. سيصد سال در آن زمينه به سخن پردازند
به معني پيشواست و يك كس زنده » امام«در جايي كه . شيعيان دوازده نامي را از بر كرده اند كه اينها امامان ماست 

اينكه ميگويند دوازدهم آنها زنده است و بيرون خواهد !  از مرده چه پيشوايي تواند درآمد؟!. پيشوا تواند بوداش 
 .آمد ، اين نيز دور از خرد است ، دور از آيين خداست ، يك كس هزار و سيصد سال زندگي نتواند داشت

ردم باشد كه اگر كساني از راه به درافتادند ، بنياد كيش شيعه بر آنست كه هميشه بايد  كسي از سوي خدا در ميان م
آنان را به راه باز گرداند ، اگر كساني را ايرادي بود پاسخ گويد ، چنان باشد كه روز رستاخيز كه خدا ازمردم 

بنياد گزاران . »كسي نبود به ما راه نمايد«: نگويد» ما ندانستيم«: بازخواست خواهد كرد ، كسي بهانه نياورد و نگويد
ميكردند ، عنوانشان همين » امامت«نخست كه زمزمه آغاز كردند و دعوي ) جعفر بن محمد و پدرش(اين كيش 

را به كار بسته ، اين » تقيه«در همان حال ). است» بهانه بر«حجت به معني .(ميناميدند » حجت خدا«خود را . ميبود
ردند كه به كسي نگوييد بلكه ميسپردند كه اگر دعوي خود را ازمردم نهان ميداشتند و به پيروان خود سخت ميسپ
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خود جعفر بن محمد در نزد منصور خليفه دعويهاي خود را انكار كرده سوگند هم ياد . كسي پرسيد انكار كنيد 
 .كرد

آيا خرد به اين چه .  جاي شگفتست كه كسي حجت خدا به مردم باشد و از سوي ديگر خود را پنهان گرداند
 .. ميگويد؟
ش كه از ريشه بي پا بوده از هر باره با خرد ناسازگار است، و شما آن را ببينيد كه از همان كيش، باطنيگري، اين كي

 .علي اللهيگري ، شيخيگري، كريمخانيگري، بابيگري، بهائيگري برخاسته كه پيداست حال آنها چيست
آنها هيچگاه به خرد و داوري آن گردن  روشنترين دليل به اينكه در كيشها خرد را راه نبوده اينست كه پيشروان 

 .بلكه چنانكه گفتيم همه آنها از خرد نكوهش كرده اند. نگزارند
شما چنين انگاريد كه ما نشستي برپا كرده پيشروان كيشها را به آنجا خوانده ايم و پيشنهاد ميكنيم كه بياييد خرد را 

بيگمان !.. ن برداريد، آيا اين پيشنهاد را خواهند پذيرفت؟در ميان خود داور گردانيده ، اين چهارده گروهي را ازميا
 . بيگمان گردن نخواهند گزاشت. نخواهند پذيرفت 

اين بارها رخداده كه چون نام خرد و داوري آن به ميان آمده از ميدان گريخته اند، و دراين باره همه كيشها و 
يكايي را ديدم ، چون سخن از انجيل ميراند و آن را چند سال پيش در تهران يك ميسيونر آمر. پيروانشان يكسانند

عقل چيز ديگر است ، .. ميدانيد؟« : كتاب خدا ميناميد من برخي ايرادها گرفتم، و چون از پاسخ درماند چنين گفت
 .اين ورشكستگي نشان دادن است و ديگر مرا با شما پاسخي نيست: گفتم. »ايمان چيز ديگر است 
 !..اينها را با خرد چه به همبستگي در ميانست؟!..  از اينها به داستان خرد چه زياني تواند بود؟آيا. اين حال كيشهاست

اگر با عقل حقايق را ميشدي درك «: يكسته نيز فيلسوفان و كشاكشهاي آنان را دستاويزي گرفته چنين ميگويند
ها افتاده و با دهانهاي پر بادي گفته مي كه به زبان» فالسفه«نام . »، فالسفه كه اعقل ناسند اختالف نكردندي كرد

شود ، چون از كارهاشان آگاهي نميدارند ، چنين ميدانند كه مردان ارجداري مي بوده اند و يك راه ارجداري را 
به هر حال در اين باره هم پاسخ . دنبال كرده اند، و اين نميدانند كه سرمايه ايشان جز پندار و انگار نبوده است

كه همان (در فلسفه نيز راهي به خرد نداده اند و ما چون در جاي ديگري از فلسفه . رباره كيشها گفتيمهمانست كه د
 .سخن رانده  بيپايي آن را روشن گردانيده ايم در اينجا ديگر به آن نمي پردازيم) فلسفه يونان خواسته مي شود

 
 
 

 گفتار پنجم
 خردها را نيز آموزگاري بايد بود

مني نشان داده چنين وامينمايند كه با خرد آميغها را نتوان دريافت، با يك ايراد بزرگي روبرو كسانيكه با خرد دش
اين بدان ميماند كه !..  وآن اينكه اگر با خرد آميغها را نتوان دريافت پس با چه چيزي توان دريافت؟ مي باشند ،
 »!..پس با چه توان ديد و با چه توان شنيد؟ «:كه بايد پرسيد» با چشم نتوان ديد، با گوش نتوان شنيد«: كسي بگويد

ما با كشف و «: صوفيان ميگويند: رو گردانيده اند هر گروهي در اين باره دستاويز ديگري ميدارند » خرد«آنانكه از 
ما داوري اين دعوي شما را به كجا :  ولي بايد پرسيد. »شهود حقيقت را درك مي كنيم  و خدا را با ديده مي بينيم

در جايي كه بايد خرد را به كنار نهاد ، مردم از كجا ! م و راست و دروغ اين گفته تان را از چه راهي بدانيم ؟بري
 !..خود شما با چه نيرويي راست بودن آن را مي شناسيد؟!.. دانند كه دعوي  كشف و شهود شما راستست؟
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آن امام را چگونه : بايد از آنان هم پرسيد. » بايد چشم بسته پيروي از فالن امام كرد« : پيروان كيشها مي گويند
: گفتم. »بايد تبعيت از عقل كل نماييم .ما عقلهامان نارساست « : روزي يكي با من ميگفت!.. شناخته ايد امامست ؟

از پاسخ درماند و به !.  با چه نيرويي به عقل كل بودن او پي برده ايد؟!.  آن عقل كل را چگونه شناخته ايد ؟
 .ي گراييدخاموش

اگر در خدا شناسي نظر عقل كافي بودي ، اهل هيچ مذهب را بر «: چنانكه ديديم حسن صباح دليل آورده مي گويد
در جايي كه بايد . اين دليليست كه شما مي آوريد«:بايد به او هم پاسخ داد و گفت . »غير خود اعتراض نرسيدي

جز خرد چه نيروي ديگري براي شناختن !..  با چه بايد فهميد؟خرد را به كنار نهاد پس راست بودن اين دليل شمارا
 ».راست و دروغ هست

چون همراهش با يكي به سخن . داستان آن لر كوهستانيست كه با همراهي به شهر آمده در مسجدي نماز ميخواندند
 »فت؟مگر نميداني بر سر نماز با كسي سخن نبايد گ«: پرداخت ، اين رو گردانيده به او چنين گفت

در ايران فراوانند آن ديوانگاني كه اگر غلطهاي كيشش را . برخي از اينان ، ناداني را تا اندازه رسوايي رسانيده اند
: بشماريد ،  و يا خرده به ياوه بافيهاي حافظ يا شاعري ديگر گيريد ، و او نتواند پاسخي دهد برگشته خواهد گفت 

ببينيد چگونه ناداني . »شايد ما نميفهميم. ود به سخنان بزرگان ايراد بگيريمما كه نخواهيم توانست با اين عقلهاي خ«
 .را با پستي انديشه توام گردانيده اند

جاي گفتگو نيست كه يگانه نيرويي كه راست و كج و نيك و بد را از هم تواند شناخت خرد است :  كوتاه سخن 
ليكن در اينجا پرسشي هست و ما بايد . ر و داوريش گردن نهادو بايد در هر زمينه اي آن را به كار انداخت و به گزي

 .يك نكته ارجدار ديگري را روشن گردانيم
در جايي كه خرد شناسنده نيك و بد و راست و كجست و توان به دستياري آن آميغها : دراينجا كساني توانند گفت

 !.. را دريافت ، ديگر چه نياز  به دينست؟
خردشناسنده نيك و بد و راست و كجست و خود . »ردها را نيز آموزگاري بايد بودخ«: پاسخ اين پرسش آنكه

داستان خردها از اين باره داستان . آماده دريافتن آميغهاست ولي يكي ميبايد كه آميغها را پيش آورد و باز نمايد
دين .  برخورد دهدولي يكي ميبايد كه آن را پيش آورد و با چشم. چشمها هر چيزي را توانند ديد. چشمهاست

 .دين براي اينست كه آميغها را به خردها نشان دهد. آموزگار خردهاست
آنانكه دانشها را درس مي خوانند ، هر سخني از آنها را با فهم خود فرا مي . به اين سخن مثلهاي بسياري توان آورد

مان حال بايد از استادي بشنوند تا توانند ليكن در ه. نيروي فهميدن و فرا گرفتن آنها را در مغز خود ميدارند. گيرند
 .از دين هيچگاه نتوان بي نياز بود. داستان خرد با دين نيز چنينست. فهميد و فرا گرفت

چنانكه ميدانيم كسانيكه خرد را نمي پذيرند و گردن به آن نميگزارند ، :  در اينجا نكته ارجدارتر ديگري هست
اين به آنان دشوار است كه جلو هوس و آز خود را گيرند و در . دبيش از همه در آرزوي خودسري مي باشن

اگر دين . آن دشمني كه با خرد مي نمايند ، بيش از همه از اين راه مي باشد. زندگاني در بند آسايش ديگران باشند
مند ، باز دنبال نباشد اين بار همان كسان خرد را دستاويز گرفته بنام آنكه نيك و بد و سود و زيان را خودشان مي فه

 . دين بيش از همه براي جلوگيري از اين كسانست. خودسري را خواهند گرفت
مردمي كه در يك جا مي زيند و سود و زيانشان به هم بسته است ، بايد راهي . خودسري از آسيبهاي زندگانيست

ر آرزوي خود سري هستند و كسانيكه د. در ميان ايشان باشد كه همگي آن را پيش گيرند تا بتوانند با هم زيند
ميخواهند جلو هوس و آز و پندار ايشان گرفته نشود ، بايد بروند و همچون پلنگان و گرگان در كوهها و بيابانها 
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پلنگان و گرگان چون جدا از هم مي زيند ، خودسر توانند بود ولي آدميان كه با هم ميزيند ، خودسري . زيند
زيرا در خودسري هركسي به هوسهاي خود پردازد و پيروي از پندارها و . آسيب بزرگي در زندگاني ايشانست

گذشته از آنكه زندگاني  بسيار تلخ گردد ، آن مردم چون . نادانيهاي خود كند ، و رشته باهمي از هم گسيخته شود
 ).همان باشند كه امروز ايرانيان هستند. (داراي نيرويي نباشند ، زبون بيگانگان گردند

 كوششها در جهان اينست كه زندگاني هر توده اي از روي ساماني باشد و مردان و زنان و كودكان و نتيجه همه
بچگان از آسايش و خوشي بهره يابند، و براي اين نتيجه بيش از همه اين بايد كه هركسي از هوسبازي و خودسري 

 . خودسري به هر عنوان كه باشد نشانه ناپاكدلي و بدخواهيست. چشم پوشد
چه بسا . نگاه خردها با همه توانايي درشناختن سود و زيان و راست و كج ، چه بسا كه زبون هوس و كينه گردندآ

كه كسي جدايي ميانه هوس و خرد نتواند نهاد، چه بسا كه يك مرد سالوسي به هوسبازيها و كينه جوييهاي خود 
 .رخت داوري خرد خواهد پوشانيد
باشد كه آميغهاي زندگاني را به رويه روشني نشان داده ، جاي فريب و » دين«د براي جلوگيري از همه اينها باي

نافهمي كسي را باز نگزارد ، و نيز يك آيين خردمندانه اي براي زيست مردمان در بردارد ، كه پاكدالن همگي آنرا 
 .ندبپذيرند و به راست دارند و به كار بندند و ناپاكدالن را با زور به گردنگزاري  وادار

گذشته ازهمه اينها؛ دين پشتيبان خردهاست ، و براي آنكه اين سخن نيك روشن گردد و داستان دين و خرد  به 
 :شايستگي دانسته شود، باز بايد به داستان جان و روان بازگشته چند سخن ديگري در آن زمينه بنويسيم

 ، و هر يكي از اين دو گوهر دستگاهيست گوهر جان و گوهر روان:  چنانكه گفته ايم آدمي داراي دو گوهر است
 :كنون ميبايد دو نكته را دانست. و چيزهايي را با خود ميدارد

اين دو گوهر با آنكه در يك جايند و باهمند ، آخشيج يكديگرند كه هميشه با هم در كشاكش باشند و  )١
 به اين معني كه هركدام كه .همچون دو كفه ترازو ، همان كه يكي از باال رفت ، ديگري پايين خواهد افتاد

 .چيره گرديد ، آن ديگر از نيرو خواهد افتاد
انبوه مردم اگر به حال خود مانند ، گوهر جانيشان چيره گرديده و هوس و آز و كينه و خشم و ديگري  )٢

بد . (خويهاي پست جانوري نيرو گرفته ، روان و خرد و فهم و انديشه و ديگر بستگان روان از كار خواهد افتاد
 ).انسان كه اكنون در ايرانيان از كار افتاده

يك چيزي بايد كه هميشه ستودگي روان و خرد و . از اينجاست كه هميشه روانها و خردها را پشتيباني بايد بود
دين . اين پشتيبان ، دين است. ناستودگي گوهر جاني را به ياد ها اندازد و هميشه به روان و خرد پشتيباني كند

 .وزگار خردهاست ، پشتيبان آنها نيز هستچنانكه آم
دين را بايد با خرد دريافت و . دين با خردها بر پاست و خردها با دين پايدار ميباشد: داستان دين و خرد  شگفتست
از اينجا يك نكته ديگر نيز روشن ميگردد، و آن اينكه دين بايد از هرباره خرد پذير . خرد را بايد با دين نگهداشت

كسانيكه مي خواهند نيك . كمتر چيزي كه با خرد نميسازد در آن نباشد ، دين در معني واالترش اينستباشد و 
را بخوانند و از پاكديني » ورجاوند بنياد«بدانند كه دين چيست و چگونه همه چيز آن خرد پذير است ، بايد كتاب 

 .آگاه گردند
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 گفتار ششم
 نتيجه اي كه مي خواهيم

 آنكه هر كسي بايد خرد را شناخته ، اين بداند كه چنين نيروي گرانمايه اي دور هست، و آن را به نتيجه اين گفته ها
اين به همه كس . هر كسي بايد آن را به هوس و خودخواهي چيره گرداند. راه اندازد و در كارها رهنماي خودگيرد

سر خود باشند ، هر كسي ميخواهد كه در مثال آدميان اگر به . خرد در همه جا به سود آدميان راهنماست. باياست
زندگي تنها در پي سود خود باشد و از هر راهي كه توانست پول و داراك اندوزد و به مردم چيرگي يابد و پرواي 

 .هيچ كسي و هيچ چيزي نكند
د هر كسي آدميان چون بايد در يك جا زيند و به همدستي يكديگر نيازمند ميباشند، از اينرو باي: ولي خرد ميگويد

 .نه تنها در پي سود خود بلكه در پي سود همگان باشد
اينكه هركسي تنها در پي سود خود باشد نتيجه اش آن خواهد بود كه زندگاني رويه نبرد و كشاكش : ميگويد

 .گيرد، و نتيجه نبرد و كشاكش نيز رنج و ناآسودگي همگان خواهد بود
اين سختي افتاده كه هر كسي بايد يك نيمروز را بكوشد و بدود و امروز اين رنجها كه در جهانست و زندگي به 

اندوه خورد و با دوست و با دشمن روبرو گردد و دروغ گويد و چاپلوسي كند و فريب دهد و فريب خورد و چه 
 همه اينها نتيجه كشاكش است، و كشاكش نيز نتيجه آن ميباشد كه هركس تنها -بسا دچار زد و خورد هم گردد

اگر بدانسان كه راهنمايي خرد است ، هركسي در پي سود همگان باشد ، هر آينه اين . ود را دنبال ميكندسود خ
 و هركسي روزانه بيش از دو ساعت به كوشش و كار نياز نخواهد  رنجها و دشواريها از ميان خواهد برخاست ،

 .داشت
ه ديگران چيره گردد و آنها را زيردست امروز توده هاي بزرگ جهان هر يكي آرزو دارد كه ب: يك مثل ديگر

خود گردانيده  فرمان راند و بر سر آن كشاكشها مي رود و خونها ريخته ميشود و شهرها ويران ميگردد و توده هاي 
چنين آرزويي نابجاست، ناسزاست، : خرد ميگويد. بزرگي همچون آلمان و ايتاليا خود را فداي آن آرزو ميسازند

همه توده ها بايد با آزادي زندگي كنند و هيچ يكي . ميگويد اين جهان براي همه است.  نهادآن را بايد به كنار
آرزوي چيرگي گذشته از اينكه ناسزاست ، اين جنگها و خونريزيها را هم در پي : زيردست ديگري نباشد ميگويد

خردمندان گرد آمده قانونها بدانسان كه چيرگي فروشي يكه ها مايه نابساماني زندگي ميشد و : ميگويد. ميدارد
گزارده اند و دادگاهها برپا گردانيده اند كه از چيرگي فروشي و فزوني جويي يكه ها جلو ميگيرند، چيرگي 
فروشي توده ها و دولتها نيز همانحال را دارد و مايه نابساماني جهان ميگردد و بايد براي رفتار آنها با يكديگر نيز 

ايي براي جلوگيري از ستمگري دولتها پديد آورده شود و از اين راهست كه مي توان از قانونهايي باشد و دادگاهه
 .جنگها و ويرانيها جلو گرفت

شگفتست كه دولتهاي بزرگ از جنگ و از آسيبهاي بسيار آن مي نالند و خرد به اين رفتار خنديده اين كار آنها را 
 .له و گريه راه اندازندمانند كارهاي بچگان ميشناسند كه خود كنند و خود نا

امروز انبوه مردم كار يا پيشه را جز براي روزي در آوردن نميشناسند ، و هركس به خود سزنده مي : يك مثل ديگر
كمتر كسي از معني راست  . شمارد كه هركاري كه خواست پيش گيرد و از هر راهي كه توانست روزي درآورد

 . در معني راستشان ميپردازدكار و پيشه آگاهست، و كمتر كسي به آنها 
بهمان درويش دستگاه ميگسترد و از حقه بازي  . در ايران فالن مرد رمان مي نويسد و از فروش آن روزي ميخورد

بهمان سيد از مردم نذر مي گيرد ، فالن مرد در . فالن سالوس به دعانويسي و جادوگري ميپردازد. پول در مي آورد
انبوهي از بازرگانان كارشان در بازار جز دست به دست .  بهمان مال روضه ميخواند.خانه توانگران دلخكي ميكند
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از اينگونه فراوانست كه به شمار نيايد و هيچ يكي از اينان خود را بدكار و گناهكار . گردانيدن كاالها نيست
يازمنديها و راه انداختن بلكه براي بسيج ن. كار يا پيشه براي روزي در آوردن نيست: ولي خرد ميگويد. نميشناسند

آفريدگار كه آدميان را آفريده و به اين جهان فرستاده ، به هر چه نياز خواستندي يافت ، در اين . چرخ زندگانيست
خوراك و نوشاك و پوشاك و : چيزيكه هست آدميان بايد بكوشند و آنها را بدست آورند. سپهر گزارده

زار هر چه بايد بود  هست ولي به كوششهايي نياز ميباشد و كار و گستراك و سوزاناك و فروزاك و كاچال و اف
 .براي راه افتادن چرخ زندگانيست. پيشه براي بسيج اين نيازمنديهاست 

آدميان چون در يك جا مي زيند بايد با يكديگر همدستي كنند و هر كسي به نوبت خود به بسيج نيازمنديها و به راه 
 . به اندازه كوشش و جربزه خود ، رسد برداردافتادن چرخ زندگاني بكوشد، و

پس هر كاري يا پيشه اي كه از اينگونه نيست ناسزا، و پوليكه . اينست راه روزي خوردن . اينست معني كار و پيشه
 .از آن راه به دست آيد دزديست

فتن و دلخكي كردن و  از رمان نوشتن و افسانه بيپا بافتن، و از حقه بازي و دعانويسي و جادوگري ، از نذر گر
چه !.. كدام يكي از نيازمنديها بسيجيده تواند گرديد؟!.. روضه خواندن و مانند اينها توده را چه سودي تواند بود؟

آيا از دست به دست گردانيدن كاال جز گراني نرخها و زيان مردم چه نتيجه !.. گرهي ازكار گشاده تواند شد؟
چرا آن !.. خته ميشود يكسره يا با يك دست به خاندانها فروخته  نگردد؟چرا كاالهايي كه سا.. بدست مي آيد؟

 !..بازرگانان به كارهاي سودمند ديگري از كاشتن و بافتن و رشتن و مانند اينها نپردازند؟
 از يكسو بخش انبوهي از  :نتيجه اين بي خرديها درباره كار و پيشه در ايران همين شده كه امروز با چشم ميبينيد

ديه ها تهي . ينهاي اين كشور خشك و ويرانه افتاده و از يكسو دسته دسته مردم بيكارند و از بيكاري ناله دارندزم
سرزميني كه ميبايست دست كم به سيصد ميليون . افتاده ، درشهرها مردم انبوه شده كاله از سر يكديگر ميربايند

 .ين كشور پهناوري انبوه مردم با صد سختي روز ميگذارننددر چن. مردم روزي دهد، به پانزده ميليون نمي تواند داد
امروز در جهان دينهاي بسياري ازمسيحيگري و مسلماني و زردشتيگري و دين جهود و دينهاي : يك مثل ديگر

 تنها در ايران چهارده گونه. هندويان و چينيان و ژاپونيان رواج دارد كه از هر يكي از آنها نيز شاخه ها جدا گرديده 
 .كيش هست

فلسفه . ازسوي ديگر دانشها كه در اروپا پديد آمده به بنياد همه اينها لرزه انداخته.  اينها هيچيكي باهم سازگار نيست
مادي كه رواج بسيار گرفته و همپاي دانشها وبه همه جا رسيده ، بيكبار با اينها ناسازگار است و با همه آنها دشمني 

 .نشان مي دهد

همين دينها و كيشها در حال آنكه در جلو دانشها شكست خورده و . فتاري بزرگي براي جهان استاينها امروز گر
اگر هيچ نباشد اين اندازه اثر دارد كه انبوهي از مردمان را گيج گرداند و از . سست گرديده ، بيكبار از اثر نيفتاده

 از كشيشها و حاخامها و مالها و مؤبدها و الماها اين اندازه اثر دارد كه دسته هاي بزرگي. دريافت راستيها باز دارد
شنيدنيست كه توده روس پس از آن . آنها را دستاويز فريب ساده دالن گيرند و دستگاههاي مفتخواري برپا گردانند

 .شورش به نام كومونيستي هنوز گرفتار اين چيزهاست و در بيست و شش سال نتوانسته چاره اي به اين دردها كند
چه .. اگر كار با خرد باشد نخست بايد ديد دين چيست؟. ال  در اين باره هم خرد راه روشني نشان ميدهد به هرح

معنايي از اين واژه خواسته مي شود؟ آيا آميغهايي يا راهنماييهاي سودمندي در زير اين نام خوابيده است يا نه؟ اگر 
يده است بايد ديد چيست؟ بايد نيكخواهان جهان دست بهم نخوابيده بيكبار بايد آن را از ميان برداشت،  و اگر خواب

 .دهند و دين را در معني راستش به همه بفهمانند و اين كيشهاي سست و بيپا را از ميان  بردارند
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مثلهاييست كه چگونه در هرباره آميغها . اينها مثلهاييست كه چگونه خرد در هرزمينه اي به سود آدميان راهنماست 
هركسي بايد به خرد ارج گزارد و در كارهاي خود آن را راهنما : اينست مي گوييم. د گردانيدرا روشن توان

 .اين باياي ورجاوندي  هركس راست. گرداند
به خرد ارج گزاردن و آن را دركارها راهنما . اگر آدمي را در زندگاني باياهايي هست اين نخستين آنهاست

يك آدمي كه به خرد ارج ميگزارد و پيروي از راهنماييهاي آن .  افزودگردانيدن ، به ارزش آدميان بسيار تواند
ميكند جز آن آدميست كه رشته اختيارش در دست هوسها و رشكها و كينه ها و خشمهاست و از جانوران جز در 

 .شكل و پيكرجدايي نميدارد
بايد ). ترين نمونه آن پاكدينيستكه به(  از سوي ديگر بايد در سراسر جهان براي زندگاني آيين خردمندانه باشد 

بايد هر كاري از . قانونها همه از روي خرد باشد و نتيجه اي از آنها جز آبادي جهان و آسايش جهانيان خواسته نشود
كارهاي زندگاني از كشاورزي و بازرگاني و افزار سازي و زناشويي و سررشته داري و مانند اينها به معني  راست 

 .در معني راست خود به كار بسته شودخود شناخته شده ، 
من . امروز يكي از گرفتاريها همينست  كه اين كار به معني راستش شناخته نشده و در معني راستش به كار نميرود

براي نمونه تنها داستاني را كه ده و چند . اگر بخواهم در اينجا، در اين زمينه سخن رانم رشته از دست خواهد رفت
 :ه افزار سازي رخداده در اينجا ياد ميكنمسال پيش در زمين

چنانكه مي دانيم انبوه اروپاييان و آمريكاييان در اين باورند كه بايد كارخانه داران و سرمايه داران ايشان ماشينهاي 
بزرگ و بيشمار راه اندازند و به آرزوي پول اندوزي پياپي بريسند و ببافند و بسازند و بيرون ريزند، و مردمان 

ورهاي پس مانده شرقي، از هند وايران و چين و عربستان، پياپي رشته ها و ساخته ها و بافته هاي ايشان را بخرند كش
اينست دولتهاي اروپا و آمريكا هر يكي باياي خود مي شمارد كه به يكي از كشورهاي . و پول به آنان برسانند

ن باز كند، بهانه اي كه براي دست اندازي به شرقي دست يابد و بازاري براي كاالهاي كارخانه هاي خودشا
 .با زور و آدمكشي بازرگاني مي كنند: كشورهاي شرقي ميدارند همينست كه بايد گفت

پس از جنگ جهانگير گذشته كه سربازان از ميدانهاي جنگ به شهر هاي خود بازگشتند و در كارخانه به كار 
ار افتاد، و در اندك زماني چند برابر نياز مردمان كاالها بيرون ريخته پرداختند و ماشينها  بيشتر وتندتر از پيش به ك

از اين پيش آمد كه . شد ، ناچار ايستادگي در بازارها پديد آمد و كاالها روي هم انباشته شده در انبارها بازماند 
رخانه داران چاره نديدند كا. نتيجه ناچاري فزوني ماشينها ميبود ، دشواريها در كشورهاي آمريكا و اروپا پديد آمد

جز آنكه ازكار بكاهند و بسياري ازكارگران را بيرون ريزند، از اينجا گرفتاري و بيكاري پديد آمد كه در هر 
 .كشوري شماره بيكاران به ميليونها رسيد و آنها دسته ها بستند و نمايشها دادند

به چاره جوييها پرداختند، و يك داستان بسيار شگفت نام نهادند و در همه جا » بحران«در آن زمان اين پيش آمد را 
، » بحران«برخاستند و چنين پيشنهاد كردند كه براي رهايي از » دانشمندان اقتصاد«اين بود كه در آمريكا كساني از 

اه پس از آن در كارخانه ها هر چه ميبافند و ميسازند و بيرون ميريزند ، سست و بي دوام بافند و سازند كه زود تب
گردد و خريداران ناچار شده زودتر به بازار بازگردند و كاال بخرند، تا بدينسان ماشينها نخوابد، و اين پيشنهاد 

 .پذيرفته شد واز همان هنگام بود كه بيشتري از كاالهاي اروپا سست و بي دوام ساخته گرديد
شنهاد دانشمندان آمريكا را با يك آب و  شگفتر  آنكه نويسندگان مصر در روزنامه ها و مهنامه هاي خود اين پي

چنين آغاز ) الهالل يا المقتطف(تاب بيش از اندازه نوشتند و ستايشها سرودند، و در يكي از  مهنامه هاي بنام آنجا 
گذشتگان چنين ميپنداشتند كه فيروزي در كار افزارسازي در آنست كه افزارساز آنچه ميسازد  با «: سخن شده بود
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غلط بودن آن انديشه را نشان داده ، چنين دستور ميدهد كه بايد آنچه » دانش«رپاتر باشد ولي امروزدوامتر و دي
 . »ساخته ميشود بي دوام تر باشد كه زود تباه گردد

بايد از آن «: در همان زمانها ما در نوشته هاي خود در اين زمينه سخناني نوشتيم كه كوتاه شده اش اين بود
آيا داستان آنست كه بايد ماشينها پياپي كار » !يا ماشينها براي مردمانند يا مردمان براي ماشينها؟آ: دانشمندان پرسيد

كنند و صندوقهاي ماشينداران را پر از پول گردانند و مردمان ناچارند كه هرچه آنها ميسازند و بيرون ميريزند بخرند 
 نيازمنديهاي مردمانست و بايد به اندازه نياز آنان بسازند و و در بازار باز نگزارند، يا اين است كه ماشينها براي بسيج

يا پزشكي نيز در ) بنايي(آنگاه آن پيشنهادي كه شما به كارخانه داران ميكنيد اگر گلكاري ! بيش از آن نسازند؟
 پيشه او از رواج پيشه خود آن را به كار بندد و گلكار خانه اي كه ميسازد، بنيادش را استوار نگرداند تا زود بر افتد و

نيفتد، و پزشك دردي را كه با دارويي در ده روز درمان تواند كرد نكند و بيمار را يك ماه و دو ماه به در خانه 
آيا نه !..  آيا شما چه ايرادي به آن گلكار يا پزشك خواهيد داشت؟ خود بياورد و ببرد تا در خانه اش تهي نباشد،

 !..ه است؟همان پيشنهاد شما را به كار بست
 
 
 

 گفتار هفتم
 روزهاي بسيار بهتر كه جهان را تواند بود

چنانكه در آغاز سخن گفته ايم، آدميان اگر خرد را بشناسند و پيروي از آن كنند ، زندگاني به راه ديگر افتاده ، 
دست تواند آمد از راهنما گردانيدن خرد چند نتيجه بسيار گرانمايه بزرگي ب. بيشتري از رنجها از ميان خواهد رفت

 :كه من اينك فهرست وار در اينجا ياد مي كنم
اين باورها و انديشه هاي پريشان و پراكنده كه در مغزها جا گرفته،  و اين كيشهاي گوناگون كه در ميان  )١

چنانكه گفته ايم اين كيشهاي گوناگون و راههاي . مردمانست نابود گرديده جهان از آنها پاك خواهد شد
، يا »اختالف در بشر طبيعيست«: آنانكه ميگويند.  از آنجاست كه خرد را راهنما نميگردانندپراكنده همه

اينها جمله هاييست كه نافهميده گفته شده و نافهميده به . نميفهمند» طرز تفكر هر كسي جداست«: ميگويند
 .اين گويندگان گوهر آدمي را نمي شناسند. زبانها افتاده

چه ما اين نيز گفته ايم كه براي زيست توده ها و رفتار . اي دولتها ميدان نخواهد ماندبه اين جنگها و خونريزيه )٢
توده . جدايي ميانه توده ها بيش از جدايي ميانه خاندانها نيست: آنها با يكديگر هم ، راه بخردانه روشني هست

ه ها، دو سخنيها و كشاكشهاي دولتها توانند همچون يك. ها توانند با يكديگر چنان زيند كه خاندانها مي زيند
از ديده خرد بايد جنگ را . خود را با دست دادگاه و داوري به پايان رسانند و هيچگاه نيازي به جنگ نيست

 .با بديها كرد

سختي زندگاني امروز، . زندگي بسيار آسان گرديده آدميان توانند از آسايش و خوشي نيك بهره مند شوند )٣
امروز . ني راست زندگاني فهميده نشده و يك آيين بخردانه اي در ميان نيستبيش از همه، از آنست كه مع

، و همين مايه سختي روز افزون زندگاني گرديده، و ما چنانكه »زندگاني نبرد است«: هياهو در جهان پيچيده 
ازي نيست و آدميان را به نبرد ني. بارها باز نموده ايم اين هياهو غلطست و خرد و فهم از آن بيزار مي باشد

 .زندگاني نيز نبرد نميباشد
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جهان آباد، و روي زمين سبز و خرم ، و خوراك و نوشاك و پوشاك و ديگر نيازمنديهاي زندگي بسياز  )٤
با اين پيشرفت دانشها، و با اين افزارهاي نويني كه بدست آمده، اگر به آيين بخردانه زيسته . فراوان تواند بود

 .ي به خود تواند گرفتشود، هر آينه جهان رنگ ديگر

  ساليان دراز است كه در جهان جنبشهايي پديدار است در راه اينكه زندگاني آدميان بهتر گردد و اين رنجها و 
گرفتاريها كه امروز در جهانست كم باشد و آدميان كه به اين جهان مي آيند و هر يكي پنجاه سال و شصت سال 

اين جنبشها از اروپا و آمريكا برخاسته به آسيا نيز .  برخوردار گردندزيسته درميگذرند از خوشيهاي زندگي نيك
برپا مي گردد و » بين المللي«در اروپا و آمريكا انجمنهاي بزرگ . رسيده در همه جا تكان و هياهو برپاست

 .كوششهاي فراوان مي رود
ه رفته به اندازه گزند و يكي از آرزوهاي بزرگ آنست كه جلو جنگ گرفته شود واين گرفتاري بزرگ كه رفت

 .آسيبش افزوده و امروز بيم ويراني جهان مي رود ازميان برخيزد
 اين جنبشها و كوششها همه نيك ست ولي آنچه ما ميدانيم براي نيكي جهان بهترين راه همانست كه به خردهاي 

اين راه نه تنها بهتراست . واداريممردم را بيدار گردانيده آنان را به شناختن خرد و پيروي از آن . مردم تكان دهيم
دوباره مي گوييم يگانه چيزي كه خدا به آدميان داده و شناسنده نيك و بد و . چنانكه گفتم  يگانه راه مي باشد

 . راست و كج مي باشد، خردهاي ايشانست

بيچيزان با چيزداران  ند، توده ها باهم در نبردند، شرقيان با غربيان در نبرد. امروز در جهان نبردهاي بسياري مي رود
 .درنبردند، دانشها با نادانيها در نبردند، اين همه نبردها مي رود و يكي از آنها نبرد خردها با بي خرديهاست

روشنتر .  اين نبرد از پيش در ميان بوده ولي با كندي  بسيار، و اكنون ما آنرا بسيار تند گردانيده ايم و پيش مي بريم
 .  اين نبرد خردها با  بي خرديها ميباشيم و نيكي جهان را جز از اين راه نميدانيمما  درفشدار: گويم

اين گفته ها همه راست، ولي آيا شدنيست كه مردمان در زندگاني خرد را راهنما : ميدانم كساني خواهند گفت
 !..آيا اين كار شدنيست؟! گردانند؟

بسياراز خوانندگان . گفته عاميان آب بيشتر برميدارداينجاست كه به . راستي هم جاي دشوار گفتگو اينجاست
ولي ما آن را ناشدني نميشناسيم و . ناشدني خواهند شمرد كه مردمان در سراسر زندگاني خرد را راهنما گردانند

د چرا نتوان: چرا نتواند بود كه آدميان از خردهاي خود پيروي نمايند؟ باز مي پرسيم. هيچ جلوگيري در ميان نميبينيم
 ..بود؟

 آيا چه جلوگيري در ميانست؟ ما اين روشن گردانيده ايم كه آدمي داراي دو گوهر مي  شما از راه دانش بياييد،
گوهر جان با هوسها و آز و خودخواهي و ديگر بديها، گوهر روان با خرد و فهم و نيكخواهي و اندوه خواري . باشد

چه !. س چه شده كه آن گوهر كارگر باشد و اين گوهر نباشد؟پ. و آبادي دوستي و آميغ  پژوهي و ديگر نيكيها
ما خود گفتيم كه اگر آدمي به سر خود !.. شده كه آدمي ناچار باشد تنها از سرشت جاني خود پيروي نمايد؟

سخن . ولي سخن درآنست كه مردمان به سر خود نباشند. سرشت جاني او چيرگي خواهد كرد) فرهنگي نبيند(باشد
 .  يك فرهنگ ور جاوند همگاني در ميان باشددر آنست كه

يا اگر خواستيد از راه تاريخ و آزمايشهاي تاريخي بياييد، باز ميپرسيم چه جلوگيري درميانست؟ تاريخ نيك نشان 
ميدهد كه آدميان از روزي كه به روي زمين پيدا شده اند، هميشه رو به سوي بهتري داشته اند و هر زمان گام ديگر 

چرا چنين كاري تا كنون نبوده : ميگويند. اكنون اين نيز گامي در راه پيشرفت باشد. يشرفت برداشته انددر راه پ
 .است؟ ميگويم بسياري چيزهاست كه تاكنون نبوده است و پس از اين خواهد بود
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سان نميشماريم، و با اين حال ما كار را ساده و آ. از هر باره كه بينديشيد جلوگيري در برابر نيست: دوباره مي گويم
 :براي آنكه خواست ما نيك دانسته شود بايد در اينجا چند نكته را باز نماييم

براي رسيدن به اين نتيجه ها نخست بايد آميغهاي زندگي روشن گردد و هر كسي به جهان با چشم بينايي  )١
بايد . دگاني دانسته گرددبايد معني آدميگري، و جايگاه آدمي در ميان آفريدگان، و باياهاي او در زن. نگرد

بدآموزيهاي پست گمراه كننده كه صوفيان و خراباتيان و بنيادگزاران كيشها، و پس از همه فيلسوفان مادي، 
اين بخواهند ) انبوه آنان: يا بهتر گويم(بايد روانها نيرومند گردد و مردمان . در جهان پراكنده اند از ميان رود

 .كه با راهنمايي هاي خرد زيند
بايد : بايد آوازها به همه جا رسيده جنبشي به همين نام در جهان پديد و بنيادي به همين عنوان گزارده شود )٢

پاكديني در جهان روان گردد و قانونها ديگر شود و سررشته داران كشورها نه سياستگران و هوسبازان و 
بايد هر توده در هر كشوري كه . نامجويان و آزمندان، بلكه خردمندان پاكدل و نيكخواهان جهان باشند

 .ميزيند، آرمانشان آباد بودن كشور، آسوده زيستن خانواده ها، پيش افتادن در نيكوكاري و نيكونامي  باشد

 بايد صفحه هاي نويني در تاريخ باز شود و نامهاي بسياري از كساني كه در اين راه ورجاوند خواهند كوشيد در 
ش خداخواهانه كه ما از ايران آغاز كرده ايم به همدستي نيكمردان از سراسر جهان، بايد اين تال. آنها نوشته گردد

 .پايان يابد
فراوانند آن كساني كه جلو هوسهاي خود را .  با اين همه نمي گوييم همگي مردمان پيروي از خرد خواهند كرد

چيزي كه هست از اينان نيز . تادنگرفته، از آز و خودخواهي و جدا سري و سود جويي و ستمگري باز نخواهند ايس
 .قانونها جلو توانندگرفت

 در جهان خردمندان و پاكدالن، كه خود با نيكي زيند و جهان را با نيكي راه برند كم نيستند، و اگر هم كمتر از 
 و ناپاكان بايد هميشه ريشه كارها در دست اينان باشد كه از كمخردان. ديگران باشند، تواناتر و نيرومندتر از آنانند

 .جلو گيرند

شما چشم باز كرده ، به اروپا و . امروز جهان به چنين جنبشي، هم نيازمند است و هم تشنه وار آن را مي خواهد )٣
اكنون ! اين خونها چرا ريخته مي شود؟ آيا پايان اينها چه خواهد بود؟! اين جنگها براي چيست؟: آسيا نگريد

! ليكن پس از آن چه ؟. گند، و دير يا زود يكسو شكست خواهد خورددو دسته بزرگي از دولتها با هم ميجن
آيا توده اي شكست خورده از پا خواهد ! آيا دولتهاي فيروز با يكديگر به كشاكش نخواهند پرداخت؟

گرفتيم كه جنگ ازميان رفت، با ! آيا با آن بدآموزيهاي ماديگري جنگ از ميان خواهد برخاست؟! نشست؟
دگاني كه ماشينها پديد آورده و با ديگر دشواريها چه بايد كرد؟ چاره همه اين گرفتاريها آن دشواريهاي زن

نتواند بود جز با آنكه يك آيين بخردانه اي كه تنها براي آسايش جهانيان و آبادي جهان گزارده شده، و از 
 كه هر توده اي تنها به سود هيچ توده و دسته اي پروايي نرفته در ميان باشد، و همه اين سياستها و آمارنهايي

 . با اينهاست كه ما اميدمنديم  به آن نتيجه ها رسيم. خود پديد آورده اند ،  از ميان برخيزد

 همه مردم از اين گرفتاريهاي جهان به تنگ آمده  از آنسوي امروز چه در اروپا و چه در آسيا و چه در ديگر جاها،
همان اروپا و آمريكا بيشتر از ديگر . يست كه به روي جهان باز شوداند و هركسي در آرزوي يك شاهراه رستگار

هر كسي را كه فهم و خرد درستي هست پيش خود اين در مي يابد كه آدمي بهر اين زندگاني . جاها تشنه اند
 . اين در مييابد كه بايد يك راه بهتر و شاينده تري به روي جهانيان باز گردد. جانورانه آفريده نشده
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پس از آن پيشرفت بيمانندي كه در زمينه دانشها رخداده، و با آن . كا و اروپا امروز در كار خود در مانده اندآمري
همه فيروزيها كه بهره دانشمندان غرب گرديده، اكنون نتيجه اي كه در دست است يكي سختي روز افزون 

ابد كه آن پيشرفت و فيروزي بهر اين زندگاني، و ديگري اين جنگهاي ويرانكن مي باشد، و هركسي اين در ميي
 .نتيجه هاي ناشايا نبايستي بود، و هر كس آرزومند  گشاده شدن اين چيستان مي باشد

 آن جنبشهاي انديشه اي كه از صد سال باز در اروپا و آمريكا به نام سوسياليزم و كمونيزم و فاشيزم و مانند اينها پيدا 
و چون چاره , گرفتاري جهان را فهميده اند و در جستجوي چاره ميباشندشده خود دليلست كه دسته هاي بزرگي 

 و چون يك چاره درست و  هايي كه پيش مي آورند كميهايي مي دارد و نارساست نتيجه بزرگي بدست نمي آيد،
 .رسايي باشد  انبوه مردمان با تشنگي خواهند پذيرفت

پس از جنگ بايد «: ارجه آمريكا گفتاري رانده و چنين گفتهيكي دو ماه پيش در روزنامه ها خوانده شد كه وزير خ
 .اين نمونه ديگريست كه چه سهشهايي در دلها پيدا شده و چه آرزوهايي در ميانست. »همه دينها يكي باشد

 آيا!. وزير خارجه آمريكا چه راهي براي اين انديشيده ؟!.. ولي چگونه و از چه راه؟.  آري بايد همه دينها يكي باشد
كدام يكي از اينها تواند !. آيا همگي مسلمان باشند؟!. آيا همگي مسيحي شوند؟!. مردم همگي بي دين گردند؟

يا قانوني نهاده  با زور !. آيا با خواهش به گردن مردم گزارند؟!. آنگاه از چه راهي اين آرزو را پيش برند؟!. بود؟
 .سخي در ميان نيستاينها پرسشهاييست كه به هيچ يكي پا!. روان گردانند؟

آنچه مردمان را به يك راه تواند .  ولي ما زمينه براي اين آرزوي بزرگ پديد آورده و راهش را نيز گشاده ايم
اين ديني كه از آغاز تا . نيست» پاكديني«يك ديني كه همگي جهانيان آنرا بپذيرند جز . آورد جز آميغها نتواند بود

نشها و چه از روي سود و زيان زندگاني و چه از ديگر باره ها كمترين ايرادي به انجامش آميغهاست، و چه از راه دا
آن گرفته  نمي شود ، اين نيرو را خواهد داشت كه همگي خردمندان پاكدل را ـ چه از اروپا و چه از آمريكا و چه 

د آورد، و تنها كساني در از آسيا، چه از دانشمندان و چه از ديگران به خود گرواند و همگي را در يك شاهراه گر
 .بيرون مانند كه خردهاشان ازكار افتاده و يا در درونهاشان ناپاك ميباشد

از اين گونه گفته ها كه در ميانست پيداست كه چه در اروپا و چه در ديگر جاها انبوه : از سخن خود دور نيفتيم
د، و اين پيشنهادي كه ما درباره شناختن خرد و مردمان تشنه كوششهايي ميباشند كه از اين گرفتاريها رهاشان گردان

پيروي از راهنماييهاي آن ميكنيم و زمينه آماده اي كه بنام پاكديني به همگيشان نشان مي دهيم، هر آينه با تندي 
 .پيش خواهد رفت و گمان ديگري در اين باره بيجاست

 
 
 

 گفتار هشتم
 ..چه بهانه هايي مي آورند؟

اين را مي گويند، ولي . بهانه مي آورند) اين راكه مردمان گردن به راهنمايي خرد نگزارند(گاهي هم كساني اين را 
خواستشان نه گفتگو كردن و فهميدن، بلكه بهانه آوردنست، اينان كسانيند كه دوست ميدارند آزاد باشند و 

 .هوسهاي خود را از زيانمند و بي زيان به كار اندازند و كسي از آنان جلو نگيرد
الن شاعر دوست ميدارد با سخن بازي كند و قصيده و غزل و قطعه بافته بيرون ريزد و با اين كار بيهوده زندگي  ف

فالن . بسر برد، بهمان رمان نويس مي خواهد آزاد باشد و افسانه هاي پوچ و ننگيني بافته از فروش آنها روزي خورد
از دسترنج روستاييان بدبخت مفتخواري و خوشگذراني ديه دار مي خواهد در شهر نشيند و دست به كار نزند و 
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بهمان بازرگان دوست ميدارد كه چنانكه تاكنون بوده است كاال را دست به دست گرداند و از اينجا خريده به . كند
 .آنجا فروشد و در ميانه سود سرشاري بدست آورد

ز اين گفتگو كه ما مي گوييم بايد زندگاني به اينان و مانندگان اينان چون سخن از خرد و داوريهاي آن بشنوند و ا
راهنمايي خرد و از روي يك آيين خردمندانه باشد آگاه گردند ، چون اين سخنان را به سود خود نمييابند ، ناچار 

 .»اين نشود، اين پيش نرود، مردمان گردن به راهنمايي خرد نگزارند«: بهانه آورده خواهد گفت
اين شيوه هميشگي بد كاران است كه هر . اده و ما اين سخن يا ماننده آن را شنيده ايم اين چيزيست كه بارها رخد

فراموش نكرده ايم در جنبش مشروطه خواهي در ايران يك . چه را كه خود نخواهند در برابرش اين بهانه را آورند
ايران نظم بر «: اين ميبوددسته از كساني كه مشروطه را به سود خود نميديدند  و دشمني مينمودند، بهانه شان 

بدينسان خود را به فيلسوفي زده بهانه مي » ...نميدارد، ملتي كه شش هزار سال با استبداد زيسته مشروطه نمي پذيرد
 .خودشان نميخواستند مشروطه را بپذيرند  و كارشكني ميكردند و چنين ميگفتند كه مردم نپذيرند. آوردند

آيا !. تو را چكار با ديگرانست؟: روزي به يكي گفتم. نيز همين رفتار را مي كنند درباره خرد و زندگاني بخردانه 
تو اگر . شما كسان بسيار شگفتيد: گفتم!. آيا خودت ميخواهي گردن به راهنمايي خرد بگزاري؟!. خودت ميپذيري؟

بياييد اين ! اي داد«: شداز اينجا بيرون ميروي يكي جلوت را بگيرد و چند سيلي به رويت بزند فريادت بلند خواهد 
و اگر بداني انگيزه اي در ميان نبوده و او  » !چه كاري با تو داشتم؟! چرا مرا زدي؟«: پياپي خواهي پرسيد» !مرا ميزند

تنها از راه دلخواه و هوسبازي، يا از روي مستي آن سيلي ها را زده، در همه جا نشسته داستان را باز خواهي گفت، و 
اگر در جهان نيك و بدي هست ويك نيرويي  براي شناختن نيك : من از تو ميپرسم. ر خواهي ناليداز نا امني كشو

اگر ! چرا هر زمان كه سخنش به ميان مي آيد بهانه مي آوري؟!. و بد در ميان ميباشد، پس تو چرا گردن نميگزاري؟
اگر راه !. يادت بهر چه بوده؟نيك و بدي نيست و يك چنان نيرويي در ميان نميباشد پس آن دادخواهي و فر

زندگي اينست كه هر كسي هرچه خواست كند و در بند سود و زيان ديگران نباشد،  پس تو چه ايرادي به آن سيلي 
چرا تو خودت را آزاد ميداني كه در بند راهنمايي خرد نباشي و پرواي سود و زيان ديگران !. زن خواهي داشت؟

دزدي بد است و بايد : شما مي گوييد. من نميدانم به شما چه بگويم! اد نداند؟نكني، ولي آن سيلي زن خود را آز
دزدان را به زندان انداخت، و راهزني در سر گردنه بد است و بايد راهزنان را گرفت و دار كشيد، ولي در شهر 

در حجره نشستن و بيكار نشستن و از دسترنج روستاييان مفت خوردن بد نيست و كسي نبايد سخني گويد، در بازار 
با يك چورتكه و يك صندوق و يك تلفون بازرگاني كردن و كاالها را دست به دست گردانيدن  بد نيست و 

اينست راز . آنچه به سود ماست نيكست و آنچه به سود ما نيست ، بد ميباشد: شما ميگوييد. كسي نبايد ايرادي گيرد
 . درون شما، اينست حال شما

. ي اين كسان را ميرساند همينست كه آنچه را خود مي كنند، ميخواهند ديگران نكنندآنچه نارسايي فهمها
ميخواهند خود ايشان آزاد باشند و پرواي سود و زيان ديگران نكرده  هرچه از روي هوس يا خشم يا كينه يا رشك 

ا دارند، آنها نيز همين را مي و اين نمي  انديشند كه آن ديگران نيز همين حال ر. خواستند بكنند، ولي ديگران نكنند
 .اين يكي از جاهاييست كه ناتواني نيروهاي مغزي آن كسان  نيك  روشن ميگردد. خواهند

شاعر ديگري پيدا شد و .   يكي از شاعران در تهران هجوگو بود و از جمله شهاب نامي را هجو زشتي كرده بود
 .خود او را هجو  زشت تري كرد

اين سخن به او برخورد و . تو نيز شهاب را هجو كرده اي: گفتم. با من گله مي كردشاعرك آتش گرفته بود و 
من ديگر » اگر من شهاب را هجو كرده ام بايستي او هم مرا هجو كند؟!. من با شهاب يكي هستم؟«: چنين گفت 
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اگر هجو . ستتو اگر خرد داشتي ميدانستي كه هيچ جدايي ميانه تو و شهاب ني«: پاسخي نداده پيش خود گفتم
 »!.كردن بد است و نبايد بود بايد هيچكسي، هيچكسي را هجو نكند و اگر بد نيست پس تو چه گله داري؟

گرگي خود  را به گله زد و . داستانيست كه از روسي ترجمه شده.   مثلي هم به تازگي در روزنامه ها خوانده ام
در .  و بازمانده را گزارد در پهلوي آن به خواب رفتگوسفندي را ربود و برد در باالي كوهي تا توانست خورد،

گرگ به . آن ميان بزمجه اي آهسته خود را به آنجا رسانيده كمي از گوشت و استخوان گوسفند را ربوده گريخت
 . »اي مردم اين مال مرا مي برد«: آواز پاي او بيدار شده فرياد برداشت

خود بدي كردن و . مجه مي رساند كه اين رفتار، رفتار جانورانه استداستان گرگ و بز. اينها را براي مثل يادكردم
يك .  از ديگران چشم نيكي داشتن جز به جانوران بي خرد ـ جانوراني كه اسير خودخواهي و آزند ـ شاينده نيست

 .آدمي چنان نبايد بود
نيست كه هركسي به نوبت خود شما اگر ميخواهيد در جهان نيكي باشد، راه آن جز اين : به اين كسان بايد گفت 

هر كسي به نوبت خود خرد را به آز و هوس و خشم و كينه فرمانروا گردانيده ، در هر كاري پيروي از . نيك باشد
كساني كه ميخواهند خرد را كنار گزارند و بهانه ها آورند و با اين حال چشم نيكي از جهان . راهنماييهاي او كند

 .ندميدارند، آرزوي خام ميپرور
آدميان اگر ميخواهند با هم در يك جا زيند، از همدستي با يكديگر : اين سخن را با زبان ديگري هم توان گفت 

. سود برند، چاره ندارند جز آنكه جلو خود خواهيها و هوسها و آزها را گيرند و پيروي از راهنماييهاي خرد كنند
اگر خرد را راهنما .  با آسايش و خرسندي توام گردانداين خرد است كه خواهد توانست زندگاني باهمي آنان را

نخواهند گردانيد، در آن حال چه بهتر كه همچون پلنگان و گرگان به كوهها و بيابانها پراكنده شوند و جدا از هم 
آزها اينكه در يك جا زيند ولي پيروي از خرد ننموده رشته را به دست . يا آن را پذيرند يا اين را. زندگي بسر برند

امروز بيگمان بهره آدميان از آسايش و .  و خشمها و كينه ها دهند، نتيجه اش جز اين نتواند بود كه امروز هست
 .خرسندي از بيشتر جانوران كمتر مي باشد

بيبينيد در اين كشور كار به كجا . چنانكه گفتيم يك دسته از اين بهانه جويان در ايران شاعران و رمان نويسانند
 گستاخي و ناداني تا به كجا انجاميده كه كساني براي شعر و رمان با خرد دشمني ميكنند، براي شعر و رمان رسيده و

 . با سامان جهان و پيشرفت جهانيان به نبرد ميپردازند
يكي از آنان به نزد من آمده و به سخن پرداخته چنين . اين داستان به تازگي رخداده كه در اينجا ياد مي كنم

ما اگر . شما ميگوييد بايد با عقل زندگاني كرد در حاليكه نمي شود، زندگاني با عقل بسيار خشكست «:ميگويد
 »...بخواهيم با عقل زندگي كنيم ديگر نبايد موسيقي نوازيم، نبايد به گردش رويم

ديگر نبايد «: اينكه ميگويي. گفتم پس شما معني خرد را ندانسته ايد، وگرنه زيستن با خرد خوشترين زندگانيهاست
از ديده . خرد جلوگير موسيقي نواختن و به گردش رفتن نيست. بي معنيست. »موسيقي نوازيم، نبايد به گردش رويم

به گردش رفت، بزمهاي شادي آراست،  بايد موسيقي نواخت، . خرد بايد از همه خوشيهاي زندگاني بهره جست
اگربهره نجوييم پس . اين خوشيها بهره ماست. ها لذت برد رختهاي نيك پوشيد، خوراكهاي بامزه خورد، از ميوه 

بايد آن روستاييان بدبخت . بايد كاري كرد كه اين خوشيها همگاني باشد: خرد مي گويد!. كه بهره خواهد جست؟
 . خاندانهاي بينوا نيز بهره جويند. نيز از اينها بهره جويند

همان موسيقي را بايد به اندازه نواخت و .  زياني بر نخيزداز آنسوي بايد بهره مندي از خوشيها چنان باشد كه
در گردش بايد پا به كشتزارها نگزاشت و به جاهايي كه آزاد نيست . هنگامي نواخت كه مردم در خواب نباشند
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اگر مردمان خرد را بشناسند و پيروي از راهنماييهاي او كنند، . هر چه هست خرد از اينها جلوگير نميباشد. نرفت
وزي بيش از دو ساعت به كار و كوشش نياز نيست و بازمانده را توانند همه با گردش و موسيقي و خوشي بسر ر

 .برند
گفتم ميدانستم كه سخن شما بيش از همه درباره . »...شما مي گوييد هيچ كس شعر نگويد، ادبيات نباشد«: گفت

نهاده ايد دست » ادبيات«هاي شاعرانه كه نامش را ميدانستم كه شما به آساني نميتوانيد از ياوه بافي. شعر است
اين اندازه كوتاه انديشي شماست، همه چيز را بيكبار كنار گزارده ايد، از همه سرفرازيها چشم پوشيده ايد، . برداريد

 .و تنها به قافيه جفت كردن خرسند ميباشيد
بيهوده گويي را بد .   ما شعر را بد نمي شماريم . ما  درباره  شعر سخن  بسيار  رانده ،  جاي  تاريكي نگزارده ايم

اينگونه شعر گويي كه شما ميداريد يك هوس بسيار بيخردانه ايست و از خوشيهاي زندگاني نيست ، و . ميشماريم
 . اگر آن نباشد زندگاني خشك نخواهد بود

 
 

 


