
 
  

 



 ٢.....................................      .....................................................................................................................     ورجاوند بنياد

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 ٤.....................................      .....................................................................................................................     ورجاوند بنياد

 

 

 
 

اين كتاب كه در چهار بخش پايان خواهد يافت همه گوياكها و آموزاكهاي ما را در زمينه جهان                     )١
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 ).اين سخن بيرونست
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  ـ  جهان يكدستگاه  درچيده و بسامانيست١

 
 اين زمين گسترده، آن آفتاب         ..اين جهان چيست؟   

. .فروزان، آن ماه تابان، آن ستارگان درخشان چيستند؟           
 ..آدميان در جهان بهر چه اند؟

چنين . اين جهان يكدستگاه درچيده و بسامانيست          
دستگاهي نابآهنگ و بيهوده نتواند بود، و هرآينه خواستي           

. ندنآدميان در اين جهان بهر زيست        . ميانست از آن در   
زمين را زيستگاه آنان     آفريدگار آدميان را آفريده و اين         

  . اين زيستن خود يك خواست ارجمندي ميباشد.گردانيده
 

 
 

پس ناچاريست  . اين در نهاد او نهاده شده     . آدمي هر چيزي را كه ديد خواهد بداند چيست و بهر چيست            
نشدني است اين .  زيستگاه اوست  ،اين جهان زادگاه اوست   . كه درباره اين جهان بجويد و بينديشد و پرسشها كند         

 . در اين جهان بسر برد و در پي شناختن آن نباشدسال كه يكي كه بزرگ شده بسال فهم رسيده، سي يا چهل

از اين گذشته چگونگي زندگاني بسته به اين شناختن ميباشد، و آدميان تا جهان را نيك نشناسند زيستن                     
 .در آنرا نخواهند شناخت

اين زمين گسترده، آن آفتاب فروزان، آن ماه تابان، آن             :استدرباره جهان بپرسشهاي بسياري توان برخ      
 . .باال آمده اند؟    اين كوهها چسان   ..آن درياها واين خشگيها چگونه پيدا شده اند؟       . .ستاره هاي درخشان چيستند؟   

 . . ميآيد؟  باران از كجا   . .بهار و تابستان و پائيز و زمستان از چه پيدا ميشوند؟              ..شب و روز از چه پديد ميآيد؟       
بيشتر ه   صد از اينگونه پرسشها توان كرد، و در خور خشنوديست كه دانشها ب                . .برف و تگرگ چگونه ميبارد؟     

در اين زمينه ها ما را سخني       . كوششهاي دانشمندان اروپا در اين باره بهوده هاي نيكي رسيده          . اينها پاسخ ميدهند  
 .نبايد بود
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٩  

چنين دستگاهي  .  اين جهان يكدستگاه درچيده و بسامانيست         سخني كه ما ميبايد بگوييم  آنست كه             
 .نابآهنگ و بيهوده نتواند بود، و بيگمان خواستي از آن در ميان ميباشد

ما اگر گردش   . جهانيست آراسته، نيازاكها در آن بسيجيده، ميگردد و نميآسايد، هيچگاه رخنه نمييابد                
ن و جانوران نگريم، اگر رويش درختها و گياهها را بسنجيم،            زمين و ستارگان را بينديشيم، اگر در زايش آدميا         

دانشها كه آنهمه پيش رفته و هر كدام زمينه بزرگي           . سراسر از روي سامانيست و هر چيزي جاي خود را ميدارد           
براي خود باز كرده، بيش از همه گفتگو از سامان و آراستگي جهان ميدارند، و هرچه پيشتر روند، بزرگي و                          

 . جهان روشنتر خواهد گرديدآراستگي

 :اينها نمونه هايي از آراستگي جهانست

زن و مرد هريكي بهر كاري آفريده گرديده و به هر كدام آن داده شده كه ميبايسته، آيا اين از روي                            
 !.بينشي نيست؟

آنان بجوييد در هر زمان و هركجا شماره        چون  زن و مرد بهمديگر نيازمندند و بايد جفت هم زيند، و شما             
 !.آيا اين از روي شمارشي نيست؟. نزديك هم ميباشد

كودك در شكم مادر بآنچه نيازمند است در آنجا مييابد، و چون هنگام بيرون آمدن ميرسد خوراكش از                   
 !.آيا اين از روي دانشي نيست؟. پيشتر، در پستان مادر بسيجيده شده

ند، و جانوران و آدميان زاييده ميشوند و           گياهان و درختان ميرويند و زماني ميباشند و خشك ميگرد             
 .روزگاري ميزيند و ميميرند، ولي چه روينده و چه زينده، هريكي تخمه خود را  باز ميگزارد

شما به هريكي از اندامهاي خود پردازيد چند رازي در           . تنها در كالبد آدمي صدها راز شگفت بكار رفته         
 .آن پديدار است

» نابود شدن ناشايا و بازماندن شايا      «و  » نبرد در ميان زندگان   «ردانش بنام   آن جستاري كه داروين و شاگ      
  ١.بميان آورده و بسياري از اين نمونه هاي آراستگي را از آن راه شمارده اند در همه جا راست نيايد

ي ما چرا نپذيريم كه اين جهان از آغاز خود، از روي دانش و پيش بيني راه انداخته شده و هميشه از رو                        
 !.چرا از آميغ گريزان باشيم؟!. ساماني ميگردد؟

سامان و آراستگي در هر چيز دليلست كه نابآهنگ و بيهوده نبوده، بلكه از روي فهم و آهنگ، و دانش و                     
بايد پذيرفت كه يك خواستي     . درباره جهان نيز اينرا بايد پذيرفت     . پيش بيني ميباشد و خواستي از آن در ميانست        

اين چيزيست كه ما ميبينيم و درمييابيم، اگر آغاز و انجام جهان              . خواست بزرگ و ارجداري   در ميانست، يك    
 .دانسته نيست نبايد از اينها نيز چشم پوشيم

                                                           
ه آنست كه همگي      مثال آهو كه پاي دويدن ميدارد و با آن دوش خود را از آسيب گرگ و شير و پلنگ نگه ميدارد، داروين و شاگردانش ميگويند ن                               - ١

شايندگي درو ميبوده كه بآساني     يك  آهوها از نخست اين دوش تند را داشته اند، بلكه اينست كه يكي در ميان آهوها داراي چنين دوشي افتاده و چون اين                          
ر كه آسيب بسياري ديده اند از ميان خود را از آسيب گرگ و پلنگ نگه ميداشته از اينرو كمتر آسيب ديده و تخمه او فزونتر گرديده كم كم گونه هاي ديگ

ليكن در همه   . اين سخن راستست و ما نيز ميپذيريم      . اين يك مثليست كه براي روشن گردانيدن سخن آنها ياد كرديم          . رفته اند و تنها اين گونه باز مانده است        
 .  نميآيدراست  جا 
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اين جهان ارج نگزارده آنرا يكدستگاه بيهوده و نابساماني شناخته خوار داشته اند، و گاهي نيز                    ه  برخي ب 
خراباتيان كه در صده هاي گذشته از ايران برخاسته اند و چامه هاي              . دزبان بنكوهش و خرده گيري  باز كرده ان        

آنان در بي ارج شماردن جهان چندان پيش رفته اند كه             . فراواني از خود بيادگار گزارده اند از اينان ميبوده اند           
 آينده نينديشيد، و    بايد در بند هيچ كاري نبود، و بگذشته و         : ناميده گفته اند  » هيچ در هيچ  «يا  » هيچ و پوچ  «آنرا  

دمي را كه در آنيم ارجمند شمرده  بخوشي پرداخت، و اگر خوشي بخود نيست با باده و چنگ و چغانه آنرا                           
 .اينست هزارها چامه در ستايش باده سروده اند. پديد آورد

ته اند و   صوفيان و ديگران نيز چنين پنداشته اند كه خدا اين جهان را دشمن ميدارد و اينست آنرا خوار داش                  
بسياري از آنان زندگي را بار سنگيني بدوش خود شمارده يا جهان را زنداني                  . هميشه نكوهشهايي سروده اند    

 .براي خود پنداشته اند

بسياري از دانشمندان اروپا، چون زندگي را جز نبرد زندگان، و جهان را جز نبردگاه آنان نشناخته اند،                       
بهترين چاره براي   «: ي از آن نموده اند، اين گفته ها را از شوپنهاور مي آورند             اينان نيز جهان را خوار داشته بيزار      

 .»آدميگري خودكشي يا زن ناگرفتنست

آن خراباتيان و صوفيان جز كسان نافهم و هوسبازي نميبودند، واين دانشمندان                . ولي اينها همه بيپاست    
 .بلغزشگاه ماديگري افتاده اند

نبرد نيز  . خدا آنرا دشمن نميدارد و نبايستي بدارد      . ه درچيده و بسامانيست   جهان يكدستگا : دوباره ميگويم 
 .ناچاري نميباشد

بهر آنند كه بزيند و جهان را آباد دارند، بهر آنند كه از آسايش و                 . دناما آدميان در اين جهان بهر زيستن       
خدا آدميان را   . اشداين زيستن خود يك خواستي ـ يك خواست ارجمندي ـ ميب             . خرسندي برخوردار گردند  

 .آفريده و اين زمين را زيستگاه آنان گردانيده

آنجهان ـ جهاني كه پس از مرگ خواهد بود ـ            ه  كيشها پنداشته اند آدميان در اين جهان بهر آنند كه ب             
صوفيان از خوشيهاي اين جهان دامن برچيده و           . براي آنجا شمارده اند    » كشتزاري«آماده گردند، و اينجا را        

 . اين زندگي را جز براي گداختن تن و خواهشهاي آن نه پنداشته اند،ها بخود دادهسختي

اين زندگي چرا   !. جهاني به اين شگفتي و آراستگي چرا خود زيستگاهي نباشد؟            . اينها نيز همه بيپاست    
 !. خود خواستي شمرده نشود؟

 



  ـ  جهان بخود پديد نيامده٢
 

 آيا چنين   .!.د؟آيا جهان بخود پديد آمده بخود ميگرد       
 .!باوري توان داشت؟

بيگمان نتوان داشت، بيگمان جهان را پديد آورنده و           
 .گرداننده اي هست

. اين سامان و آراستگي نشان روشني از آفريدگار ميباشد        
شما اگر زيست دو پرستوك را بسنجيد، ناگزيريد بخدا              

 كه  .!.بآنها كه آموخته نر و ماده با هم زيند؟        : خستوان باشيد 
 كه آموخته ماده چون       .!.آموخته بدانسان آشيانه بسازند؟    

 كه آموخته    .!.تخم گزاشت بنوبت بروي آن بخوابند؟         
 كه آموخته چون بزرگ      .!.ان را بدانسان بپرورند؟    گجوج

 !.شدند بخود گزارند؟
ما نميدانيم جهان كي پديد آمده و چسان پديد آمده،           

نيم كه هستي   اين ميدا . اين ميدانيم كه بخود پديد نيامده      
 .تنها اين جهان سترسا نيست

 
 .!. آيا چنين باوري توان داشت؟.!.آيا اين جهان بخود پديد آمده بخود ميگردد؟

يكي آنكه اين   : هركسي با دريافتهاي ساده، از شدسيدن و سنجيدن  اين جهان، دو چيز را تواند دانست                   
از . ديگري اينكه بخود پديد نيامده، و بخود نميگردد       . ددستگاه بيهوده اي نيست و خواستي از آن در ميان ميباش           

اينجاست آدميان هميشه در جستجوي خدا و خواست او بوده اند، و جاي دريغ است كه هميشه در هر دو زمينه                       
 .بلغزشهاي بسياري افتاده اند
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ن انگاريد شما   چني. درباره آفريدگار سخنان گوناگون بسياري گفته اند، ولي خود داستان ساده اي ميباشد            
سرايي براي آسودن، آب پاكيزه، روشنايي براي شب،        : در بياباني راه ميپيماييد، و ناگهان بر سر راه بنيادي ميبينيد          

جا براي ستوران ـ آيا نه آنست كه سنجيد و انديشيد و اين دريابيد كه مرد نيكوكاري آنرا پديد آورده و                                 
نه آنست كه   !. كه اينرا  باور كنيد و  پندار ديگري  بخود راه  ندهيد؟             نه آنست   !.  آسايش رهگذران  را  خواسته؟     

باشد كه بخود پيدا شده، يا از نخست همچنان          «: چون بازگشتيد آنرا بديگران  بازگوييد و اگر شنونده اي گفت           
 !.نه آنست كه تا زنده ايد از باور خود  باز نگرديد؟!.  او را نادان شماريد؟» ميبوده

جهانيست آراسته، نيازاكها در آن بسيجيده، آفريدگان پياپي   : نست درباره آفرينش و آفريدگار    همين داستا 
نه !.  بخود پديد نيامده و  نابآهنگ  و  بيهوده  نميباشد؟             : آيا نه آنست كه بايد گفت     . ميآيند و ميزيند و ميروند    

آيا !.   و رفتن آفريدگان را خواسته؟     آفريدگاري آنرا پديد آورده، و همين آمدن و زيستن        : آنست كه بايد گفت   
 !.جز اين، باور ديگري توان داشت؟

ما ناخواهان آمده    . يكدسته از باشندگان اين جهان ماييم كه آدميانيم و بهمة آفريدگان برتري ميداريم                
 .رشته خواهش در دست آفريدگار است: ناخواهان ميرويم، و ناگزيريم بگوييم

زيرا چنانكه گفتيم اين    . هان ميبينيم خود نشان روشني از آفريدگار ميباشد        سامان و آراستگي كه ما در ج       
سامان و آراستگي دليلست كه اين جهان از روي دانش و پيش بيني پيدايش يافته، و آن دانش و پيش بيني از                           

 .اين جهان نه چيزيست كه دانش يا بينشي تواند داشت. خود اين جهان نتواند بود

بآنها كه آموخته نر و ماده : ت پرستوك را بسنجيد ناگزيريد بخدا خستوان گرديدشما اگر زيست يك جف   
كه آموخته  !.  كه آموخته از راه دور گل و سنگ پاره در نك هاي خود بياورند و آشيانه سازند؟                 !.  با هم زيند؟  

بزرگ شدند  آنها  ون  چون جوجه ها درآمدند  بپروردن آنها پردازند و از راه دور خوراك براي آنها بياورند و چ                 
آيا نه آنست كه آفريدگاري پايداري      !. نياز شدند بخودشان واگزارند و بيگانه شان شناسند؟        و پر درآوردند و بي    

اگر كسي را ديده بينش     : در اينجاست كه ميگوييم   !.  تخمه آنها را خواسته و بدينسان راه زندگي بآنها آموخته؟          
 !. روشنتر از هستي خدا چيست؟،باز است

راست ترين و   . باشد كساني به اين گفته ها ارجي نگزارند و آنها را دليلهاي عاميانه پندارند، ولي نچنانست               
. امروز همه دانشها از اينراه پيش ميرود و آنهمه فيروزيها از اينراه بدست ميآيد                . ساده ترين راه همينست و بس      

آيا اسحاق نيوتون قانون نيروي كشش      .  دانشهاست پايه همه » يك چيزيرا ديدن و سنجيدن و پي بشوند آن بردن         «
آيا !.  ؟١نه آنست كه فرو افتادن سيبي را از درخت ديده و شوند آنرا جسته اين قانونرا يافت                !.  را از كجا شناخت؟   

                                                           
از چيست  : انديشه فرو رفت  ه  نيوتون ب . روزي سيبي را ديد كه از درخت پايين افتاد         . يزيستهنيوتون از بيم طاعون از شهر بيرون رفته در باغي م           :   ميگويند  - ١

پس از انديشه بسيار چنين دريافت كه چيزها همه با هم كشش ميدارند، و آنچه بزرگتر باشد كشش او بيشتر و اين نيرو در آن                               !.  سيب از آن باال ميافتد؟     
سپس دامنه . يرگي نموده آنرا بسوي خود كشد، و اينكه سيب از درخت افتاد از بهر آن بود كه زمين آن را ميكشيده                    زورمندتر باشد و اينست بر كوچكترها چ      

 .انديشه را تا آفتاب و ماه و ديگر كره ها رسانيده يكي از بزرگترين پايه هاي دانشي را بنياد نهاد
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نه آنست كه نابهنگاميهايي در گردش ارانوس ديدند و ببودن          !.  ستاره شناسان اروپا نپتون را چگونه پيدا كردند؟       
 !.  ؟١ره ديگري در باالتر از آن پي بردند و از چند هزار فرسنگ راه جسته و آنرا پيدا كردندستا

!.  چرا بايد آنرا استوار نداريد؟    !. چه جدايي درميانست؟   اينها را با ديدن جهان و پي بردن بهستي آفريدگار         
اگر دود انبوهي از     .يوارش باال نرويد  كنيد آنرا دارنده ايست و از د        از چيست شما اگر باغي دربيابان بينيد باور        

بياري مردمش شتابيد، اگر دردشتي ياكوهي آواي شيري يا پلنگي           سر خانه اي بلند يابيد باوركنيد آتش گرفته و        
 ،دردش پرسيد  از شنويد بخود لرزيده ازآنجا دور شويد، اگر كسيرا با رنگ افسرده يابيد دانيد دردمند است و                  

 !.ولي درباره جهان دريافت خود را استوار نداريد؟.  گزاريدجود را استوار گرفته بآن اردر همه اينها دريافت خ

 گزاريديم، شما  راه را بكنار   اين اين دليلهاي خود چشم پوشيديم و       از اين گذشته چنين انگاريد ما از        

را  ا دينها خدا  آيا دانشمندان مادي كه بدشمني ب      !. خود براي جستجو از جهان چه راه ديگري پيش ميگيريد؟            
: الپالس يا ديگران كه ميگويند    !.  نشناخته اند، همانان در جستجو از گذشته جهان جز اين راهي دنبال كرده اند؟             

يا ماننده اين گفته ها،     »  ...خورشيد توده بخاري ميبوده و در فضا ميايستاده و ناگهان بگرد خود چرخيدن گرفته              «
 !.آيا راهي كه پيش گرفته اند جز اينراه ما بوده؟!.  آيا به اينها از كجا رسيده اند؟

راستش اينست كه هر چيزي كه درباره آن سخنان بيپا بسيار گفته شود و گفتگوهاي گوناگون بميان آيد،                  
هر چيزي كه در پيرامون آن گزافه ها پديد آيد و            . ناگزير دلها از آن  بدگماني پيدا كنند و دريافتها كند گردد             

درباره آفريدگار از بس سخنان بيپا       . هد، زمينه از سادگي بيرون رود و فهمها از آن رمان باشد             د زورگوييها رخ 
فراوان گفته و كشيشان و ماليان و ديگران زورگوييها  بسيار كرده اند، ناگزير دلها از آن رميده، دريافتها از آن                       

و مانند اينها ـ برخاسته اند،      »  و معلول  علت«و  » دور و تسلسل  «از بس كساني بدليلهاي گنگي ـ از         . كند گرديده 
 .داستان از سادگي بيرون رفته و كساني ميپندارند راستي را با يك زمينه تاريك و دشواري روبرو ميباشند

ميبايد همه آنچه را درين باره كشيشان و ماليان و فيلسوفان يوناني و ديگران گفته اند كنار                     : ما ميگوييم 
 .نيده انگاشت و به همان دريافت ساده خود دلگرمي  نمود و آن را استوار داشتگزاشت و شنيده ها را ناش

دانشها هرچه توانند پيش    . ما را به اينها راهي نيست     . ما نميدانيم جهان كي پديد آمده و چسان پديد آمده          
جهان هستي تنها اين    اين ميدانيم كه    .  ليكن اين ميدانيم كه بخود پديد نيامده      . روند ولي ما بايد بخاموشي گراييم     

 . دستگاه سترساي مادي نيست

                                                           
، نابهنگاميهايي در گردش آن ديدند و اين بود دانستند ستاره گردنده ديگري در باالتر از  ارانوس را پيدا كردند و بحساب گردش او پرداختندستاره   چون- ١

آن ميباشد كه كشش آن، اين نابهنگامي را پديد ميآورد و چون بدريافت خود باور ميداشتند و گمانهاي بيجاي ديگري بخود راه نميدادند بجستجو از آن                                
اين يكي از شگفت ترين فيروزيهاي دانش و خود نمونه اي بود كه اين راه جستجو،                  . يافته آن را نپتون ناميدند     گم كرده خود را      ١٧٤٦پرداختند و در سال     

 .راسترين و ساده ترين راه ميباشد



  ـ  از دانشها ماديگري بر نمي خيزد٣
 

اين گمراهيست كه كساني از دانشها ماديگري را هوده          
از دانشها  !. اين هوده از دانشها كي  برميخيزد؟         . ميگيرند

!.  ولي چنين چيزي كي برميآيد؟     ،هرچه برآيد بايد پذيرفت   
هان دستگاهيست همه چيزش از        دانشها ميرساند اين ج     

دانشها از  . همان دستگاه بخود نبوده    : ما ميگوييم . خودش
آن آراستگيها  : ما ميگوييم . آراستگيهاي جهان سخن ميراند   

ما . دانشها از كارگاه گفتگو ميكنند    . از خود جهان نتواند بود    
 .دارنده كارگاه را در پشت سر آن ميبينيم

 
 

 
دانشها پيش رفت و درباره گيتي آگاهيهاي ارجدار بسياري پديد آمد، اين روشن              از هنگامي كه در اروپا      

دستگاهيست همه چيزش از خودش و كارها در آن، همه بهم بسته ميباشد، و هيچ كاري                   گرديد كه جهان يك   
 .در آن بيشوند رخ نتواند داد

گرگ و برف و رويش كشت،       مثال ابر و باران و ت      . تا آنگاه انبوه مردمان هر كاري را جدا شمردندي           
از بخار ابر پديد آيد، از ابر باران        : از دانشها روشن گرديد كه همه اينها بهم بسته است         . هركدام را جدا دانستندي   

 .يا برف يا تگرگ بارد، از ريزش باران و تابش آفتاب كشت روييدن گيرد

وشن گرديد كه از بهم      پيدايش كودك در شكم مادر كه يك كار شگفت و بيشوند پنداشته ميشد ر                  
نرينه و مادينه پيدايش يابد، و آنگاه همچون پاره اي از تن مادر در شكم او جا گيرد، و از                        » سلولهاي«آميختن  

خوراكهايي كه او ميخورد  برخوردار شده تن و اندامهايش درست گردد، و روز بروز پرورش يافته بزرگ شود                    
 .تا نوبت بيرون آمدن فرا رسد
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انسته شد كه هر چيزي از بهم پيوستن چند آخشيج پديد آيد، و كارها از روي ساماني                          رويهمرفته د 
درباره پيدايش زمين، و رويش گياهان و درختان، و خيزش جانوران و                 . هريكي در هنگام خود انجام گيرد       

 .آدميان، آگاهيهاي فراواني بدست آمد

) همگي ايشان : اگر نگوييم (ز دانشمندان   زيرا انبوهي ا  . از اين آگاهيها  يك گمراهي بزرگي برخاست         
آنچه اين گمراهي را      .ندانستند و بيرون از ماده بچيزي گردن نگزاردند          » ماده و نمايشهاي آن    «جهان را جز     

نيرومندتر گردانيد اين بود كه هرچه تا آن روز درباره خدا و كارهاي او، و در زمينه پيدايش زمين و آدميان، و                         
 .ن، از كشيشان و ديگران شنيده بودند، همه افسانه درآمدگردش آفتاب و ستارگا

فلسفه «و يكراهي برايش ، بنام       ) كه سخن خواهيم راند   (اين گمراهي دامنه هاي دراز ديگري پيدا كرد           
يا (بازگرديد كه از بنيادگزاران آن نيچه و باخنر و شوپنهاور و ديگر دانشمندان ميبودند، و اينان با دينها،                      » مادي
بنبرد سختي برخاستند و كتابهاي فراوان      ) با افسانه هاي بيخردانه و با زورگوييهاي كشيشان و ديگران          :  گويم بهتر

 .نوشتند

گفته هاي اينان در جهان سخت هناييد، و در همه جا انديشه ها را بتكان آورده، پندارهاي بيپايي را كه                        
در جهان كمتر گمراهي به     . سست گردانيد خود  ته و يا    بنام دين يا خداشناسي در همه جا ميبود از ريشه بر انداخ            

 .اين نيرومندي رسيده بوده

راستي اينكه با آن پيشرفت دانشها در اروپا و آگاهيهاي بسيار ارجداري كه درباره جهان بدست آمده بود                  
.   آورد اين ناگزيري ميبود كه روزي يك سيل خشمي برخيزد، و بنياد كهن مسيحيگري و ديگر دينها را بتكان                     

اين سيل خشم از دلهاي نيچه و ياران او سرچشمه گرفته چندان پر زور گرديد كه نه تنها اروپا سراسر زمين را                          
 .فراگرفت، و در همه جا باورهاي كهن را از ريشه كنده و يا  نا استوار و لرزان گردانيد

از دانشها هرچه    .ها  بر نميخيزد    اين هوده از آن    .  از دانشها ماديگري را هوده  نتوان گرفت         : ما ميگوييم 
دانشها ميرساند كه اين جهان يكدستگاه        . چيزيكه هست چنين چيزي از آنها  بر نميآيد            . برآيد بايد پذيرفت   

دانشها همه  !.  كه آنرا بگردش انداخته؟   : ولي توان پرسيد  .  ميگردد و همه چيزش از خودش ميباشد       ،خودكاريست
اين جهان نچيزيست   !. كه آن آراستگيها را پديد آورده؟      :  ولي توان پرسيد   .از آراستگيهاي جهان سخن ميرانند     

يك بخشي از اين جهان ماييم كه آدميانيم و بديگر بخشها برتري                : دوباره ميگويم . كه اينها از خودش باشد     
يهاي آن  ميداريم، و ما ميبينيم كه ناخواهان آمده ايم و ناخواهان ميرويم، و دستي در گردش جهان و در آراستگ                   

 .نميداريم

پس هزارها راز شگفت از        .»ماده است و نمايشهاي آن و بيرون از ماده چيزي نيست                 «: بسيار نيك 
كار ماده است كه كودك بجهان نيامده          آيا اين !.  هزارها پيشديدگي و درچيدگي از چيست؟       !.  كجاست؟

اگر !.  رد در هر زمان يكسان باشد؟      كار ماده است كه شماره زن و م         !. خوراكش در پستان مادر آماده گردد؟      
 .دنبال كنيم صد پرسش از اينگونه توان كرد
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اگر اين گيتي   . شما سپهر چه چيز را ميگوييد؟     : ميگويم.  »از خود سپهر است   همه  اينها  «: كساني ميگويند 
زنديد و روشن   يا اين جهان را ميگوييد ما كه گفتيم اينها از آن نتواند بود، و اگر چيز ديگري را ميگوييد، ب                          

 .گردانيد

. نيچه و باخنر و شوپنهاور و ولتر و اينگونه دانشمندان اروپايي با دروغ جنگيده ولي براست نرسيده اند                      
 بارها كساني از  پندارهاي  بيپا و  باورهاي كج مردم، دل               . هميشه با دروغ جنگيدن و براست رسيدن جداست         

ردازند، ولي در همانحال راه بآميغها  نتوانند برد و در ميانه سرگردان              آزرده گردند و از آنها بيزاري نموده بنبرد پ        
بويژه اگر كساني از دروغها و كجها  سخت برآشوبند و خشم پرده بديده هاي آنان فروهلد كه ناچار از                        . مانند

 .مانند باز ديدن راستها 

هاي كشيشان و ديگران      ياين گروه دانشمندان اروپايي در دشمني كه با زورگوي          : خواهيم بگوييم  مي
ليكن نپذيرفتن خدا، و داستان ماديگري كه پيش آورده اند           . كرده اند رستگار بوده اند و نيكي بجهان كرده اند          

آنچه اينان را بناشناختن خدا برانگيخته، بيش از همه،              : روشنتر گويم . جز دنباله آن سيل خشم نبوده است          
شيشان و ديگران با دانشها مييافته اند و اين پرده اي در برابر بينش آنان                ناسازگاي ميبوده كه در ميان گفته هاي ك       

.  دانشها ما را از خدا بي نياز نميگرداند       . هرچه هست در اين باره  آنان را جز گمراهاني نتوان شناخت            . ميگرديده
 .دانشها گفتگو  از كارگاه ميكنند و ما دارنده كارگاه را در پشت سر آن ميبينيم

 
 



  در هر چيزي چون راه نيست بايد  ـ٤
 بازايستاد

 
جهانست  اين. جهانست آنچه ما را بخدا راه مينمايد اين      

 و بيش از اين     ،كه ميرساند هست، و يگانه و دانا و تواناست         
 .از چبود خدا و آغاز آفرش كسي را دانشي نيست. نميرساند

در هر چيزي چون راهي نيست بايد باز ايستاد، و بگمان           
پاكديني تنها آن نيست كه بآميغها پي         . ار نپرداخت و پند 

در . برند، اين نيز هست كه از بيهوده پندارها بازايستند            
 .جهان نه هر چيزي را توان دانست

مردمان بيش از همه بايد آيين خدا را شناسند، آنچه او            
 .از مردمان ميخواهد شناسند، معني راست زندگي را شناسند

 
 

 
گفتگو از خدا در هر     .  جستجوي خدا بوده اند و هميشه در اينراه دچار لغزشها شده اند              آدميان هميشه در  
 .زماني مايه گرفتاري بوده

آنگاه . مردمان دژآگاه باستان، جهان را يكدستگاه نشناخته  از اينرو خدا را بيش از يكي ميپنداشته اند                      
 و هوس و مهر و مانند        گراي خشم و كينه و رش     خداياني از پندار خود پديد آورده  آنها را همچون آدميان دا             

هميشه از آنها ميترسيده اند، همواره قربانيها  ميگزارده اند، در كارهاي بزرگ شور از آنها                    .  اينها ميشمارده اند  
ند  از يغما رسدي بهر آنها جدا ميكرده اند، پيش هر سنگ و               ه ا ميخواسته اند، و چون در جنگي فيروز در ميآمد         

دن كج كرده  آبروي خود را بخاك  ميريخته اند،  فرزندان خود را  از زندگي بي بهره گردانيده  در                          چوبي گر 
بتكده ها به پرستش ميگمارده اند، گاهي نيز ناداني را از اندازه گذرانيده  پسران يا دختران خود را در زير پاي                          

 .بتها  سر  ميبريده اند
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ه برانگيختگاني آدميان را از آن نادانيها رهانيده  بآفريدگار             سپس ك . اين گرفتاري مردمان باستان بوده     
كساني بي آنكه راهي باشد، از چبود         .  راست  راه نموده اند، اين زمان هم گمراهيهاي ديگري آغاز گرديده              

 .اندگمان و پندار را پيشرو گردانيده در بيابان ناداني به هر سو تاخته . خدا، و از آغاز آفرش بسخن پرداخته اند

خدا نتوانستي  «. آن فيلسوفان يونانند كه از آغاز آفرش بسخن پرداخته پندارهاي شگفتي از خود بافته اند                
جهان را خود آفرد، او خرد يكم را آفريد، و اين خرد دوم را با چرخ يكم آفريده، و آن خرد سوم را با چرخ                             

 .»ستدوم پديد آورده، بدينسان تا ده خرد و نه چرخ پيدايش يافته ا

نشناسند، و چون هستي     » هستي«آن صوفيانند كه خود را بتنگي انداخته  ناگزير شده اند خدا را جز                      
 .يكيست خود را با خدا يكي شمارده  گدايان التي دم از پيوستن بخدا زده اند

اني، آن باطنيانند كه خدا را در كالبد اين و آن جا داده  راه باز كرده اند كه هر مرد درمانده و ناتو                                
 .بيشرمانه الف خدايي زند

آن پيروان كيشهايند كه خدا را در آسمان ميپندارند كه بروي كرسي نشسته، و همچون يك پادشاه                         
 . خودكامه هوسمندي فرمان  ميراند و جهان را با دست فرشتگان ميگرداند

اين جهانست  . اين جهانست آنچه ما را بخدا راه مينمايد،       . اينها همه ناداني و همه بافندگيست     : ما ميگوييم 
،  )زيرا جهان سراسر يكدستگاهي بيش نيست      (، و يگانه است      )زيرا جهان بآن نيازمند است     (كه ميرساند هست     

از چبود  .  اينها را  ميرساند، و  بيش از  اينها  نميرساند           ).  زيرا جهان نشان دانايي و توانايي اوست      (دانا و تواناست    
دانشي نيست و نتواند بود، و بايد بخاموشي گراييد و دنبال گمان و پندار را                     خدا و از آغاز آفرش كسي را           

 .نگرفت

در جاييكه راه   : ميگويم!.  چرا بگفتگو از خدا نپردازيم؟     !.  چرا راز آفرش را نجوييم؟     : كساني ميگويند 
از .   بيرون ريزيد  نيست، از گمان و پندار و انگار بيش از اين بدست نيايد كه يكرشته سخنان پست و بيهوده اي                    

اين گذشته چون ميدان گمان و پندار بيكرانست، هر دسته اي از شما راه ديگري پويد، و ناگزير پراكندگيها                         
ما نه تنها خرده    . درباره گذشته جهان، شما از راه دانشها تا هركجا توانيد پيش رويد             ). چنانكه آمده . (بميان آيد 

ولي اين دور از خرد است كه به اسب كور پندار نشينيد و در              . يم بود نخواهيم گرفت، خشنود و خرسند نيز خواه      
 .تاريكي به هر سو تازيد

چه راهي بآن    !.  شما را با آغاز خدا چكار است؟         : گاهي هم كساني از آغاز خدا ميپرسند، ميگويم           
 !.  چسودي از آن چشم ميداريد؟!.  ميداريد؟

ولي .  سنجيم و اين در مييابيم كه دست آفريدگاري درميانست        ما در اين جهان ميباشيم و آنرا ميبينيم و مي          
آنگاه جستجو از خدا بهر روشن بودن       !.  از آن آفريدگار چه ديده و چه شناخته ايم كه بآغازش راه توانيم برد؟              

 !.ود؟جستجو از آغاز او را در اين باره ها چه هنايشي تواند ب.  راه زندگانيست، بهر شناخته بودن باياي آدميانست

اگر خواستتان از آن پرسش اينست كه چون آغاز خدا را نميدانيم  بهستيش گردن نگزاريم، اين جز                         
 !.اگر چيزي را نميدانيم آيا بايد از دانسته ها چشم پوشيم؟. ناداني نيست
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اسحاق نيوتون كه نيروي كشش را پيدا كرد و آنهمه هوده ها از آن              . در جهان چيزهاي نادانسته فراوانست    
الكتريسيته كه آنهمه هوده ها از آن برده ميشود آيا كسي از رازش                !. برداشت، آيا كسي راز كشش را ميداند؟       

 !.آگاهست؟

پاكديني تنها آن نيست كه      . در هر چيزي چون راهي نيست بايد باز ايستاد و بگمان و پندار نپرداخت                  
 .در جهان نه هر چيزي را توان دانست. ندبآميغها پي برند، اين نيز هست كه از بيهوده پندارها باز ايست

مردمان بيش از همه بايد آيين خدا را شناسند و در زندگي پيروي از آن كنند،  آنچه را كه خدا از مردمان                   
از اين شناسشهاست كه سودي     . ميخواهد شناسند و بكار بندند، معني راست زندگي را شناسند و در پي آن باشند              

ه هوده بدست تواند آمد، از اينهاست كه رستگار توان گرديد، از اينهاست كه خدا را                   تواند بود، از اينهاست ك    
 .خشنود توان گردانيد

 
 



  ـ  آدمي برگزيده آفريدگانست٥
 

. آدمي اگر از جنس جانورانست با آنان نه يكسانست            
خدا آدميان را آفريده و اين      . آدمي برگزيده آفريدگانست  

 كه بپيرايند و بيارايند و         سپارده. زمين را بآنان سپارده     
سپارده كه شهرها برپا كنند، باغها و كشتزارها        . آبادش دارند 
 آبها روان گردانند، راهها بسازند، با بيماريها و          ،پديد آورند 

سپارده كه جانوران سودمند و بي آزار       . بديها در نبرد باشند   
سپارده كه  . را بپرورند، و بدنهاد و زيانمند را از ميان برند           

بآسايش و خرسندي در آن زيند و همواره رو بپيشرفت              
 .دارند

اين سرفرازيست كه خدا آدمي را بروي زمين جانشين          
گردانيده، سرفرازيست كه بخشي از كارهاي خود را بآدمي         

 .واگزارده
 

 
يكي از گمراهيهاي فلسفه است كه آدمي را با چهارپايان و ديگر جانوران بيكرشته كشيده، از ارج و                         

فيلسوفان مانندگي را كه در ميان آدميان و چهارپايان          . اين لغزش فلسفه از نخست بوده     . جايگاه او بسيار ميكاهد   
نشناخته، بآدمي بيش از اين ارج        ) كه ما باز خواهيم نمود      (نمودار است بديده گرفته، و گوهر آدميگري را             

 .نگزارده اند كه سردسته جانورانش دانند

آدمي برگزيده آفريدگانست و يك گوهر       .  جانورانست، با آنان نه يكسانست      ولي آدمي اگر از جنس     
 .ويژه اي ميدارد
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اين از جاهاييست كه    . باشد كه چنينست  : ميگويم. آدمي از بوزينه برخاسته   : داروين و پيروانش ميگويند   
 .از جاهاييست كه دست آفريدگار نمايان گرديده. رخ داده» جهش«

جهشهايي ـ  :  پيشرفت آفرش گاهي پيدايشهاي  نا بيوسيده اي ـ يا بهتر گويم                بگفته شما دانشمندان، در    
.  آفتاب توده بخاري ميبوده و در فضا ميايستاده تا ناگهان بگرد خود چرخيدن گرفته                   : مثال ميگوييد . رخداده

اها پيدا شده تا    زمين سرتاسر تهي ميبوده و از گياه و درخت و يا چيز ديگري در آن نشاني نميبوده تا ناگهان روي                    
اينها و مانند اينها كه در      . هزاره ها و ده هزاره ها از زيندگان نشاني نميبوده تا ناگهان زندگي در آن پديد گرديده                

 .پيدايش آدميان نيز از آن شمار تواند بود. گفته هاي دانشمندانست، جهشهايي بشمار است

ه، خود باشنده جداييست و داراي گوهر ويژه اي          آدمي چه از بوزينه برخاسته و چه جداگانه پيدايش يافت          
برخاستن آدمي از ميان جانوران، همچون شگفتن گل از ميان بوته ها             ).  دستگاه روان كه خواهيم زنديد    (ميباشد  

 .آدمي گل جهانست، ميوة آفرشست. و خارهاست، همچون پديد آمدن ميوه از ميان شاخه ها و برگهاست

سپارده .  سپارده كه بپيرايند و بيارايند و آبادش گردانند       . ن زمين را بآنان سپارده    خدا آدميان را آفريده و اي     
كه شهرها از كوچك و بزرگ بنياد گزارند، و باغها و كشتزارها پديد آورند، آبها روان گردانند، راهها بسازند،                     

 را، از چرا و پرا بپرورند و جانوران         سپارده كه جانوران سودمند و يا  بي آزار        . و با بيماريها و بديها در نبرد باشند       
سپارده كه با آسايش و       . بدنهاد زيانمند را، از گزا و خزا و درا و از هرگونه اي كه هست، از ميان بردارند                         

آن . خرسندي زيند و نيروهاي خدادادي خود را در آبادي و نيكي جهان بكار برند، و همواره رو بپيشرفت باشند                   
 .آنچه خدا را خشنود گرداند، اينهاست. اينهاستبايايي كه آدميانراست، 

بدانسان كه يك باغبان در باغ گياهان هرزه را از     . در اين جهان كه ماييم، خدا آدميان را جهانبان گردانيده         
آنچه زيان آور و    . ريشه كند و درختها را پيرايد و گلهاي زيبا را بپرورد، آدميان بايد با زمين آن رفتار را كنند                      

 . نابود گردانند و آنچه سودمند و بجاست بنگهداريش كوشندبيجاست

بايد بآنها سروري كنيم و تا ميتوانيم          . جانوران كه بروي زمينند زيردستان مايند و در زندگي همبازند             
مگس و پشه و ساس و موريانه و كژدم و چلپاسه و مار و گرگ و شغال و پلنگ و شير و هرچه از اينهاست                                

فند و گاو و اسب و شتر و ماكيان و خروس و كبوتر و پراهاي ترانه خوان و قشنگ و هرچه از                       براندازيم و بگوس  
 .اينهاست پشتيباني كنيم

گوشتخواري؛ آدميان را دشمن چهارپايان و مرغان سودمند و بي آزار گردانيده و آنان را از جايگاه                         
ين نه شاينده آدميست كه دندان بگوشت           ا. بايد تا ميتوان از گوشتخواري باز ايستاد          . سروري پايين آورده   

 .زيردستان ناتوان فرو برد

كبوتر و سار و گنجشك و آهو و گوزن و بز كوهي نيز                      .جانواران همه آزارايند   : كساني ميگويند 
بايد . بايد از اين اندازه چشم پوشيد      : ميگويم. آزارهايي دارند، بويژه اگر فزونتر گردند و از ترس بيرون آيند             

 .رد كه آنها نيز بهره از جهان ميدارندفراموش نك
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.  گروهي از كشتن جانواران زيانمند و بي آزار باز ميايستند و آنرا يك گستاخي با آفريدگار ميشناسند                    
اينان بايد موي هم از تن نسترند، و در بيماري هم بدرمان نكوشند، و اگر با دزدي و آدمكشي روبرو                        : ميگويم

 .ندگرديدند  بنگهداري خود نكوش

اگر شما يك سود پيدا كنيد        : ميگويم. كساني نيز ميكوشند و براي مار و كژدم سودهايي پيدا ميكنند              
 !.  آنگاه مگر تنها مار و كژدم است و چيزهاي ديگر نيست؟. زيانهاشان هزار است

نخواهد رازيست پوشيده و از گفتگو نيز هيچ هوده اي          : ميگويم!. پس خدا چرا اينها را آفريده؟     : ميگويند
ما نميدانيم خدا دزد و ستمگر و آزمند و رشگبر و مار و كژدم و                   . در جهان نه هر چيزي را توان دانست         . بود

 .گرگ و روباره و مانند اينها را چرا آفريده، اين ميدانيم كه نبرد با آنها و برانداختنشان را بما سپارده

مايه سرفرازيست كه بخشي    . ن خود گردانيده  اين مايه سرفرازيست كه خدا آدمي را در روي زمين جانشي          
 .اين خود جايگاه وااليي براي آدميانست. از كارهاي خود را به او سپارده

 
 



  ـ  آدمي نه تنها همين تن و جانست٦
 

درو روان نيز هست    . آدمي نه تنها همين تن و جانست       
: خدا آدمي را از دو گوهر سرشته      . كه خود چيز جداييست   

جان همانست كه زندگان همگي     . ر روان گوهر جان و گوه   
ميدارند و با آن زنده اند و سرچشمه كناكها و خواهاكهايش           

ولي روان را تنها آدمي ميدارد، و          . خودخواهي ميباشد 
سرچشمه كناكها و خواهاكهاي آن دلسوزي و نيكخواهي           

ارج آدمي از اين    .  و راستي پژوهي و دادگريست     ،بديگران
 .گوهر است

 
 

زيان بزرگيست .  اين زيان بزرگيست كه آدمي خود را نشناسد. ي پيش از همه  بايد خود را شناسد       هر آدم 
درو روان نيز هست كه خود چيز           . آدمي نه تنها همين تن و جانست          . كه خود را با جانوران يكسان داند          

ما براي آنكه زمينه را روشن      آنان كه آدمي را با جانوران بيكرشته ميكشند از اين داستان ناآگاهند، و              .  جداييست
 :گردانيده معني هريكي از جان و روان را بزنديم، بسخن گشاده تري نياز ميداريم

هريكي از  . سرچشمه كناكها و خواهاكهاي جانوران و آدميان خودخواهيست         : در فلسفه مادي ميگويند    
 .ه ازو ديده شود، از اين راهستو هر جنبشي ك. آنها تنها خود را ميخواهد و همه چيز را براي خود ميخواهد

مثال فالن گوسفند، اگر ميچرد براي آنست كه سير شود و زندگي خود را نگهدارد، اگر ميخوابد براي                      
آنست كه بياسايد، بر سر گياه با بهمان گوسفند شاخ بشاخ مياندازد براي آنست كه او را دور گرداند و آن گياه                        

 .هيچ كاري را جز براي خود  نميكند.  ميكند براي آنست كه كام گزاردماده گوسفندي را دنبال. را خود خورد

 .آدمي نيز چنينست، هركسي تنها خود را ميخواهد و همه چيز را براي خود ميخواهد: ميگويند

ليكن ما از آدميان يكرشته كارهايي بآخشيج آن           . گفته شما درباره جانوران همه راستست       : ما ميگوييم 
 فالن بيچيز را در زمستان برهنه و چايان ميبينيد و دلتان به او ميسوزد، و روپوش خود را درآورده                    مثال شما . ميبينيم

آيا اين كارها با خودخواهي چه        . به او ميپوشانيد، و چون او از چاييدن آساييد، خشنود و شادمان ميگرديد                  
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!.  بي روپوش گزارده به او داديد؟      چرا خود را  !.  اگر خودخواهيست چرا شما از ديدن او دلتان سوخت؟        !. سازد؟
!.  اينها كدامش از روي خودخواهيست؟    !.  چرا او چون پوشيد و از چاييدن آساييد، خشنود و شادمان گرديديد؟            

 .صد از اينگونه مثل توان آورد

همان آدمي كه در زمستان روپوش از تن درآورده ببرهنه چايان              . آري در آدمي خودخواهي نيز هست      
ما اين .  ا كه بر سر صد ريال سيلي بروي برادرش زند، چه بسا كه در سال گراني خواروبار انبار كند     ميدهد چه بس  

آدمي همچون جانوران نيست، و در اين جز خودخواهي،          : پس ميبايد گفت  . رشته كارها را نيز از آدميان ميبينيم      
 .يك نيروي ديگري ميباشد

جان همانست كه   . گوهر جان، گوهر روان    : شتهراستش هم آنست كه خدا آدمي را از دو گوهر سر               
بگفته . جانوران و آدميان همگي ميدارند و با آن زنده اند و سرچشمه كناكها و خواهاكهايش خودخواهيست                    

روان را تنها آدمي  ميدارد و سرچشمه كناكها و          . فلسفه مادي تنها خود را خواهد و همه چيز را براي خود خواهد            
اگر كسي را در    . دوستي و دادگريست   نيكخواهي  با ديگران، و آميغ پژوهي و آبادي         خواهاكهايش دلسوزي و    

گزند و يا در گرفتاري ديد دلش به او سوزد و اندوه خورد، بهر هركس نيكي و آسايش خواهد، در پي آميغها                         
ي خشنود گردد،   باشد و چون دريافت تشنه وار پذيرد و بپشتيباني از آنها پردازد، از آبادي و سامان و آراستگ                      

 .ستم را دشمن داشته خواهان داد باشد

شما كارهاي او را، از يكسو با همديگر و از يكسو با             . اينها چيزهاييست كه ما از كارهاي آدمي درمييابيم       
 .كارهاي جانوران بسنجيد تا چگونگي را دريابيد

 آسوده ميچرند، اسب     شما هميشه ديده ايد گوسفندي را كه سر ميبرند گوسفندان ديگر در نزديكش                 
درشكه كه ميلغزد و ميافتد و پايش ميشكند اسب همراهش پروايي  نميكند، مرغي كه ببند افتاده از گرسنگي                        

 .مينالد  مرغ ديگري به او نپردازد

از بريدن سر و    . از همه چراها و پراها و دراها و خزاها، هيچ يكي پرواي ديگري ندارد، و خود بايد ندارد                  
 !. و يا گرسنگي شكم ديگري اين را چه زيانست؟يا شكستن پا

آيا نه اينست كه چون يكي افتد و پايش شكند          !.  ولي آدميان آيا توانند كه از درد همديگر ناآگاه بمانند؟         
چون يكي گرسنه باشد همه به      !.  چون يكي بيمار شود ديگران نيز ناآرام گردند؟       !.  ديگري را هم دل بدرد آيد؟     

 !.آيا اينها با خودخواهي چه سازشي دارد؟!.   برايش برند؟او بخشاييده نان

چه بسا مرداني كه در سال گراني گرسنه مانده نان خود را ببينوايان بخشند، چه فراوان كساني كه در راه                      
فالن مرد آميغهايي را ميشنود و      : داستانيست كه صدها بار رخ داده     . آسايش ديگران خود را دچار آسيب سازند       

بهمان جوان ستمگري را    . ر ميپذيرد و با همه توانايي پشتيباني مينمايد، و چه بسا جان در راه آن ميبازد                   تشنه وا 
ميشناسد و از ستمهايش آگاه ميگردد، و خودداري نتوانسته دل بكشتن او ميبندد و خود را در آن راه بگزند                           

 .مياندازد
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يان داراي گوهر ديگري ميباشند، گوهري       پيداست كه آدم  . آن كارهاي جانوران و اين كارهاي آدميان       
 .ميخوانيم»  روان«كه ما آن را 

اين نيز خورد و خوابد و كام گزارد و            . چيزيكه هست آدمي خويها و كارهاي جانوران را نيز ميدارد             
 .اين نيز كارهايي از روي خودخواهي دارد: روشنتر گويم. بخشم و كينه برخيزد و بكشاكش و ستيزه پردازد

ديده ايد بر سر پول دو تن با هم گالويز شده اند، و بر سر زمين سالها با هم كشاكش ميكنند،                            هميشه  
آزمنداني از زندگي جز پول اندوزي نميشناسند، ستمگراني بر سر ناتوانان كوفته داشته شان از دستشان ميگيرند،                  

 .صدها از اينگونه كارها در برابر چشمهاست

يكي گوهر جان كه اين كارهاي خودخواهانه از         : داراي دو گوهر است   آدمي  : از اينجاست ما ميگوييم   
 . مينمايد آن سر ميزند، ديگري گوهر روان كه آن كارهاي دلسوزانه و نيكخواهانه از آن رخ

با يكي  .  اگر شما نيك نگريد هميشه از آدمي كارهاي دو گونه سر زند، و هميشه دو دلي ازو هويدا باشد                  
از بينوايي بر سر راه      . رش كوبد و پس از اندكي پشيمان گرديده از در پوزش آيد               در خشم شده مشت بر س       

از يك ناداني ناپاسداري بيند و كينه        . دستگيري دريغ داشته درگذرد و پس از چند گامي پشيمان شده بازگردد            
ينها از  ا. او را در دل گيرد و بارها خواهد كه بر سرش رفته سزايش دهد ولي چيزي از درون بازش دارد                              

 !.يك چيزي چگونه برانگيزد و باز دارد؟!.  كجاست؟

آنان كه او را با جانوران بيكرشته         . ارج آدمي و آن برگزيدگي كه ميدارد از اين گوهر رواني اوست               
 .كشيده اند، از اين گوهر ناآگاه ميبوده اند

 
 



آدمي نيكي :  ـ دروغست آنچه ميگويند٧
 نپذيرد

 
 و خشم و كينه     گ آز و رش   هوس و : آدمي از گوهر جان   

و خودنمايي و برتريفروشي و چاپلوسي و ستمگري و ديگر            
داراي فهم و   : خويهاي ناستوده را ميدارد، و از گوهر روان       

انديشه و خرد و شرم و آزرم و اينگونه چيزهاي بسيار ستوده            
 .ميباشد

آنگاه اين دو گوهر چون آخشيج يكديگرند هميشه باهم         
. كي نيرو گيرد آنديگري از نيرو افتد      در كشاكشند و چون ي    

اينست هركسي بايد بنيرومندي روان و خرد خود كوشد، و          
آن  .اين بيش از همه با دانستن آميغهاي زندگانيست             

 .فرهنگي كه به هركسي باياست اينست
 .آدمي نيكي نپذيرد: دروغ است آنچه ميگويند

 
 

 و خودنمايي و برتريفروشي و چاپلوسي و           آدمي از گوهر جان، هوس و آز و رشگ و خشم و كينه                 
خويهايي كه بيشترش، بيش يا     . ستمگري و دورويي و دروغگويي و پنداربافي و ديگر خويهاي ناستوده را ميدارد            

از گوهر روان نيز فهم و انديشه       . گذشته از خودخواهي كه سرچشمه كارهاي اوست      . كم، در جانوران نيز هست    
گذشته از  . چيزهايي كه ويژه خود اوست     . ونه چيزهاي بسيار ستوده را مي دارد        و خرد و شرم و آزرم  و اينگ          

.  اندوه خواري و نيكخواهي با ديگران، و آميغ پژوهي و آبادي دوستي و دادگري كه سرچشمه كارهايش ميباشد                 
 .از اينجاست كه در كالبد آدمي بديها  با نيكيها توأم گرديده
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خشيج يكديگرند هميشه با هم در كشاكشند، كه چون يكي نيرو              آنگاه اين دوگوهر در آدمي، چون آ        
 .همچون دو كفه ترازو كه چون يكي باال رفت آنديگري پايين آيد. گرفت آنديگري از نيرو افتد

كسي چون روانش نيرومند و خردش تواناست، ناگزير روان بجان فرمانداري كند و آنرا زيردست                         
ه جلو گيرد و آنكس را بپيروي از آميغها و دلسوزي و نيكوكاري با مردم                گرداند، و از هوسها و خويهاي ناستود      

ولي كسي كه روانش ناتوانست، ناگزير جان چيرگي كند و خويهاي پست نيرو گيرد و آنكس از آميغها                   . وادارد
 .گريزان و از نيكيها بسيار دور باشد

ومندي روان و خرد خود كوشد، و اين        از اينجاست كه هركسي بايد بنير     . اينست راز نيكي يا بدي آدميان     
 .بيش از همه با دانستن آميغهاي زندگانيست

ديگران ندانسته اند، ولي ما     !. اين خود جستاريست كه يك كسي چگونه نيكوكار و ستوده خيم گردد؟             
ز همه با   نيك ميدانيم كه جز در سايه نيرومند گرديدن روان و خرد نتواند بود، و نيرومندي روان و خرد نيز بيش ا                    

اينست هركسي، از زن و مرد، و پير و جوان، بايد بآميغهاي زندگي پردازد و معني                 .دانستن آميغهاي زندگي باشد   
آنچه را كه هركسي بايد ياد گيرد           .آن فرهنگي كه به هركسي باياست اينست         .را شناسد  راست آدميگري 

 .آميغهاست

وده اند، او را از هر باره با جانوران يكي شمارده اند، در فلسفه مادي چون از گوهر روان در آدمي ناآگاه ب   
زيرا كه مون هيچ چيزي ديگر نتواند       . زيرا كه جانوران نيكي پذير نميباشند     . از اينرو نيكي پذيرش هم نشناخته اند      

مثال . بارها ديده شده كه سخن از آدمي و از مون او رانده، و گواه از جانوران و از مونهاي آنها آورده اند                        . بود
جنگ در نهاد آدميان نهاده شده و از آن جلو نتوان گرفت، و از خروس و قوچ و از جنگجويي آنها                         : گفته اند 

 .گواه آورده اند

. آدمي را بپاي جانوران نتوان برد     : زيرا چنانكه گفته ايم   . اين لغزش ديگري از آن فلسفه است      : ما ميگوييم 
آدمي نيكي و بدي، هر دو را در نهاد خود . آدمي را ديگر نميگردانيماز آنسوي ما مون . آدمي جز از جانورانست 

 .ميدارد

گروهي آنان كه روانهاشان بسيار     : آدميان به سه گروهند   : در اين باره اگر باريك بيني كنيم بايد بگوييم         
اين دو گروه   .  ناتوانست و كمتر نيكي پذيرند، و گروهي آنان كه روانهاشان بسيار تواناست و خود نيك ميباشند                

بدينسان اگر بحال   .  گروه سوم كه انبوه مردمان ميباشند آنانند كه براي نيكي و بدي هر دو آماده اند                  .  اندكند
خود باشند و دژآگاه مانند، ناگزير گوهر جانيشان چيره درآمده با خويهاي ناستوده خواهد زيست و از زندگاني                   

ر آموزگاري يافته آميغهاي زندگي را بشناسند هرآينه نيكوكار و           جز پايگاه پستي را بهره نخواهند داشت، و اگ         
 .ستوده خو گردند و در زندگي بيك پايگاه بلندي رسند

آدمي نيكي را از نهاد خود داراست و تنها اين ميبايد كه تكان داده شود و پرورشي يابد، و                     : كوتاه سخن 
 .آدمي نيكي نپذيرد: خود دروغست آنچه مي گويند

 



 ي را نبرد نه شاياست ـ آدم٨
 

اين . در جهان انبوه رنجها از كشاكش و نبرد برميخيزد          
بايد كوشيد و آنرا    . پتياره نبرد دشمن بزرگي آدميانراست     

 .هرچه كم گردانيد
 بهر چه از دست هم           .!.آدميان بهر چه مينبردند؟      

مگر !.  مگر در روي زمين همگي را جا نيست؟           .!.ميكشند؟
چرا بجاي آن دست    !. ميرسد؟بهمگي خوراك و پوشاك ن     

 !.چرا با يكديگر دلسوزي و نيكخواهي ننمايند؟!. هم نگيرند؟
آدميان را نبرد . آن سگان و گرگانند كه بايد با نبرد زيند

 .نه شاياست
 

 
توده ها با هم مينبردند،     .  يكي از گرفتاريهاي آدميان كشاكش و نبرديست كه در زندگي با هم  ميكنند               

اين از يكسو   . بي آنكه بفهمند و دريابند با يكديگر در جنگند        . با هم مينبردند، يكه ها  با هم مينبردند         خانواده ها   
ميوه آز و خودخواهيست كه از گوهر جاني ميدارند، و از يكسو هوده نبودن يك آييني براي زيست بخردانه                        

 .انبوه رنج زندگاني از اين كشاكش برميخيزد. است

يكي در برابر بسيج      : آدميان در زندگي دو گونه كوشش ميدارند          :  دانست براي روشني سخن بايد     
، و ديگري در برابر يكديگر و براي پيش افتادن و برتري            )با سپهر ناميد  » نبرد«كه ميتوان آنرا    (نيازاكهاي زندگاني   

 ).خواند» نبرد آدميان با يكديگر«كه ميتوان اينرا  هم (جستن، و يا پس نيافتادن و زيردست نگرديدن 

آن يكي همه سودمند   .ما بآن يكي نياز ميداريم و از اين يكي بي نيازيم          : اين دو رشته كوشش يكي نيستند     
است و هرچه بيشتر بهتر و اين يكي زيانمند است و هرچه بيشتر بدتر، آن يكي مايه آبادي جهانست و اين يكي                        

 .مايه ويراني آن ميباشد



 ......................................................................................................................................................................................     ....ورجاوند بنياد

 

٢٩  

شمنيها از اين نبرد آدميان برميخيزد، و اين جنگها و خونريزيها كه                در جهان بيشتر گله ها و رنجها و د           
 .پياپي بميان آيد از آن سرچشمه ميگيرد

از آنسوي شما اگر بسنجيد، امروز آدميان تنها يك نيمي از ايشانست كه در راه بسيجيدن نيازاكهاي                         
 .ي از آن نميكوشندجز بكشاكش  و يا بجلوگير) بلكه بيشتر(يك نيم ديگر .  زندگاني ميكوشند

آري تنها يك نيمي از آدميانست كه بكشتن و درويدن و خرمن كوفتن و آرد كردن و نان پختن و                             
چهارپايان پروردن و پشم ريسيدن و پارچه بافتن و رخت دوختن و خانه ساختن و افزارها و كاچالها پديد آوردن                    

بازمانده  يا  دزد و       .   كه بهر بسيج نيازاكهاست ميفهلند     و با بيماريها نبرد كردن و خريدن و فروختن و مانند اينها            
راهزن و  جيب بر و  كاله بردار و  فالگير و  دعانويس و  گدا و  مال و  روضه خوان و  شاعر و  رمان نويس و                                      

 نبردند  ديه دار و  آن دسته از بازاريان و بازرگانانند كه كاال را دست بدست ميگردانند كه همگي اينها با توده در                     
و نان از دست آنان ميربايند، و يا سپاهي و  پاسبان و  ژاندارم و  داور و  نماينده پارلمان و  وزير و ماننده اينانند                               

يا بهتر  (اينان نيز با آنكه بكارهاشان نيازمنديم، از كوشندگان در برابر سپهر              . كه بجلوگيري از كشاكش ميفهلند    
 .اشندنميب) در راه بسيج نيازاكها: گويم

گذشته از آنكه هريكي از كارندگان و دروندگان و مانندگانشان كه گفتيم در برابر سپهر ميكوشند، با                      
يكديگر  نيز در نبرد  ميباشند، و هريكي از آنان ناچار است روزانه چند ساعتي هم در راه اين كشاكش تباه                             

 و آنها را بپرورد و براي فروش آماده            يك كشاورز بايد از يكسو گندم و جو و ديگر چيزها بكارد،               . گرداند
گرداند، و از يكسو بيدار و هوشدار باشد كه زمينش را از دستش نگيرند، آبش را بجاي ديگري نبرند، فالن                          

.  همچنينند ديگر كوشندگان در برابر سپهر       . كشاورز ديگر جلو نيفتد و گندم و جو را گرانتر از اين نفروشد                 
جنگي كه مايه رنجهاي بسياريست،      . گ و هايهو در ميان مردمان پايدار است         يك جنگي بي بان    : ميبايد گفت 

 .جنگي كه از پا افتادگان فراوان ميدارد

، رنجها و گزندها در جهان تا       )و يا هرچه كمتر گردد    (كنون شما بينديشيد كه اگر اين نبرد از ميان برخيزد           
: ميتوان گفت  .ندي تا چه اندازه فزونتر خواهد بود      چه اندازه كم خواهد گرديد و بهره مردمان از آسايش و خرس           

در آنحال مردمان روزانه به دو ساعت كوشش بيشتر نياز نخواهند داشت، و از آنسوي جهان نيك آباد گرديده                       
 .خوراك و پوشاك و آشاماك و گستراك و ديگر نيازاكها و كاچالها بفراواني بسيار در دست خواهد بود

جنبش  دو سد  ساله  اروپا  يكي  از              .  اي اخير  اين نبرد  هرچه  بيشتر گرديده           هم بايد دانست در ساله     
 .هوده هايش فزوني اين پتياره شده

اين خود داستانيست كه افزارهاي نويني كه اروپاييان پديد آورده اند، هريكي شوند ديگري بآساني                       
مود در يكروز ميپيمايد، ماشينهاي بافندگي و       مثال اتومبيل راهي را كه اسب دو هفته ميپي        . كارهاي زندگي ميباشد  

ولي از آنسوي از روزيكه اين افزارها       . ريسندگي با يك كارگر كار ده تن را ميكند و همچنين در مانندهاي اينها             
 .در همان اروپا انبوهي از مردم بدترين حال را ميدارند. رو بپيدايش نهاده زندگي روز بروز  دشوارتر شده
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اين يك چيستاني   .  چرا از افزارهاي نوين يا از جنبش دانشها، هوده وارونه بدست ميآيد؟           .  چرا چنينست؟ 
گرديده، ولي راستش آنست كه چنانكه گفتيم جنبش اروپا در حال آنكه اين افزارها را بهر آساني كارهاي                         

 .زندگي پديد آورده است، پتياره نبرد آدميان را نيز فزونتر گردانيده

 : بايد اينرا نيز روشن گردانيم.  نبرد آدميان را فزونتر گردانيده؟چرا جنبش دانشها 

چنانكه گفتيم در اروپا چون دانشها پيش رفت، لغزش ماديگري بميان آمد، و اين لغزش يك گمراهي                     
دانشمندان كه جهان را جز همين دستگاه سترساي مادي نميشناختند، آدمي            .  بزرگي گرديده دنباله ها پيدا كرد      

) همچون جانوران ( جز همين تن و جان سترسا نشماردند، و سرچشمه خواهاكها و كناكهاي او را                           را نيز 
بگمان آنان آدمي ناگزير است كه جز در پي سود          .  خودخواهي دانسته  او را ناگزير از نبرد و كشاكش پنداشتند          

گمراهي ـ ديگري   : يا بهتر گويم  از اينجا با يك لغزش ـ       .  و خوشي خود نباشد و با ديگران با نبرد و كشاش زيد            
ندانستند، و در همين زمينه      » نبردگاه آنان «و جهان را جز      » نبرد زندگان با يكديگر    «دچار آمده زندگي را جز       

، »ناتوان خوراك توانا ميباشد    «،  »زندگاني نبرد است   «: بسخنان بسياري پرداخته هياهو بميان مردمان انداختند         
 .»ود باشد و پرواي كسي و چيزي نكندهركسي بايد در پي خوشيهاي خ«

زيرا آز و خودخواهي كه از خويهاي سركش گوهر جانيست،             . اين هياهو بجهان بسيار گران بسر آمد        
آن . بدينسان  انگيزنده  و  پشتيبان براي خود  پيدا كرد و  با  يك چيرگي  و  زورآوري بخودنمايي پرداخت                             

در اندك زماني چه در اروپا و چه در ديگر جاها           . اهي ريختن بود  گفته هاي دانشمندان نفت بآتش آز و خودخو       
 .آزمندان و پول اندوزان بكار برخاستند و بكوششهاي سختي پرداختند

زيرا بدستياري آنها بآساني توانستند در      . از آنسوي ماشينها و كارخانه ها افزارهاي نيكي براي اينان گرديد          
 .پستي و بلندي را در زندگاني هرچه بيشتر گردانندزمانهاي كمي پولهاي گزافي اندوزند و 

آن افزارهايي كه اروپاييان بهر       . بدينسان نبرد در ميان مردمان سخت تر و زندگاني دشوارتر گرديده               
، هم آنها در راه     )از اتومبيل و راه آهن و تلگراف و تلفون و راديو و مانند اينها              (آساني زندگاني پديد آورده اند      

مثال اتومبيل كه امروز در سراسر جهان راه افتاده نه تنها براي آنست كه در برابر سپهر بكار رود                    . يرودنبرد بكار م  
و راه را نزديكتر گرداند، براي اين نيز هست كه آزمندان و پول اندوزان در كشاكشها و همچشميهاي خود بكار                     

بافندگي يا ريسندگي يا مانند آن كه در همه جا          اين ماشينهاي   . برند و از اين شهر بآن شهر تازند و سودها جويند          
بكار افتاده نه تنها بهر آنست كه در بافيدن و ريسيدن از رنج آدميان بكاهد، بهر اين نيز هست كه افزاري در                             
دست سرمايه داران باشد كه هر كدام بدستياري چند ماشيني هزاران كارگران را بيكار گزارند و راه زندگي را                      

 .ته گردانندبروي آنان بس

اينست راز  . اينست راز آنكه در سالهاي بازپسين، نبرد آدميان فزونتر و دشواري زندگاني بيشتر گرديده                
 .  آنكه از افزارهاي نوين هوده وارونه گرفته شده و از دانشها بجاي سود زيان بدست آمده است
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هريكي بآرزوي جهانگيري    بماند آنكه دولت هاي بزرگ اروپا  در سايه پيدايش جنگاچهاي نويني،                   
افتاده اند و با همديگر بجنگهاي نابود كننده ميپردازند و هر چند سالي يكبار كشتارگاهها برپا ميگردانند، كه اين                    

 .خود رويه ديگري از همان نبرد است و اين نيز در سالهاي بازپسين بسختي خود بسيار افزوده

نان خون همديگر را ميريزند و دانشها بيش از همه در راه            اين حال جهانست كه امروز مليونها مردان و جوا        
ويراني جهان و نابودي جهانيان بكار ميرود، و چون اين جنگ فرو نشيند ناگزير كشاكش گرسنگان و سيران،                      

ما فراموش نكرده ايم كه ده سال پيش گرسنگان         . مليونداران و بيچيزان، كارگران و كارداران، خواهد درگرفت       
فراموش نكرده ايم كه در هر كشوري در يكسو هزاران و صد              . اروپا به چه نمايشهايي برميخاستند    در شهرهاي   

هزاران مردم از گرسنگي ميمردند و يا خود را ميكشتند و از يكسو خواروبار از نداشتن خريدار بدريا ريخته                          
 .ميشد

بيزاري نموده  ) ن از شهريگري  بلكه بگفته خودشا  (كار بجايي رسيده كه بسياري از اروپاييان از دانشها             
 .آرزو ميكنند كه جهانيان بار ديگر بناداني و بيابانيگري بازگردند

اينها همه از پتياره نبرديست كه در ميان آدميان افتاده و چاره جز اين نيست كه بكوشيم و آنرا                   : ما ميگوييم 
 .از ميان برداريم و يا هرچه بتوانيم كمتر گردانيم

مگر !.  مگر در روي زمين همگي را جا نيست؟       !.  بهر چه از دست هم ميكشند؟     !. بردند؟آدميان بهر چه مين   
 !.  چرا دلسوزي و نيكخواهي ننمايند؟!.  چرا بجاي آن دست هم نگيرند؟!. خوراك و پوشاك بهمگي نميرسد؟

اگر از روي   آدمي  . شما آدمي را نشناخته ايد    : ميگويم. نبرد و كشاكش در نهاد آدمي نهاده شده       : ميگويند
ارج آدمي . گوهر جاني گاهي بنبرد ميگرايد، در برابر آن گوهر رواني هست كه بدلسوزي و نيكخواهي واميدارد

آدميان را نبرد   . آن سگان و گرگانند كه بايد با نبرد زيند        . با اين گوهر اوست و بيش از همه بايد با اين گوهر زيد            
 .  نه شاياست

 
 



خرسندي همگان  ـ  خرسندي هركسي جز در ٩
 نتواند بود

 
يك توده كه در يكجا ميزيند، بهر اينست كه دست               
يكديگر گيرند و در بسيج نيازاكهاي زندگاني بهم ياري              
كنند، نه بهر آنكه آز و خودخواهي بكار اندازند و با                  

: دوباره ميگويم  . كشاكش زندگي را بهم تلخ گردانند          
 .بكشاكش نه نيازي هست و نه خود شايا ميباشد

در يك توده هركسي بايد نه تنها پرواي خود، پرواي            
ديگران نيز دارد، و در هر كاري كه ميكند سود توده را                

چه آرمان زندگي   . سود خود او نيز در اينست     . بديده گيرد 
خرسنديست، و خرسندي هركسي جز در خرسندي همگان         

 .نتواند بود
يك توده ماننده يك خانواده، و سرزميني كه در آن             

اين سرزمين هرچه آبادتر و      . زيند ماننده خانه است     مي
همگي بايد يكدل و    . بارده تر، بهره آنان از زندگاني بيشتر       

همگي . يكدست بآبادي و باردهي سرزمين خود كوشند         
 .بايد در بند آسايش توده باشند
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 در بسيج  نيازاكهاي     يك توده كه در يكجا ميزيند بهر اينست كه دست يكديگر گيرند، و توانا و ناتوان                 
زندگاني بهم ياري كنند، نه بهر آنست كه آز و خودخواهي و ديگر خويهاي جانوري را بكار اندازند و با                             

آدميان در زندگاني بهمدستي نيازمندند و اين با هم زيستن بهر                    . كشاكش زندگي را بهم تلخ گردانند          
 . دشواريهاي زندگاني را چند برابر ميافزايدكشاكش. همدستيست، نه بهر كشاكش و از پا انداختن يكديگر

بايد روي زمين را آباد گردانند، شهرها برپا        .  بگردن ميدارند ) از سوي خدا  (آدميان يك باياي ورجاوندي     
بايد دست  .  كنند، راهها سازند، كشتزارها پديد آورند، جانوران سودمند را بپرورند، با بديها و بيماريها نبرد كنند                

بكشاكش نه نيازي هست و نه خود شايا         : دوباره ميگويم . ه اينها كوشند نه با يكديگر كشاكش كنند        بهم داده ب  
 .كشاكش همانست كه در سگها و گربه ها ميبينيد و بدانسان رو ترش ميكنيد. ميباشد

در يك توده هركس بايد نه تنها پرواي خود، پرواي ديگران نيز دارد، و چون يك تن از توده است خود                      
سود خود  .  پاسخده راه افتادن چرخ زندگاني توده اي دانسته، در هر كاري كه ميكند سود توده را بديده گيرد                   را

 .چه آرمان زندگاني خرسنديست وخرسندي يك كسي جز درخرسندي همگان نتواند بود. او نيز در اينست

، زندگاني توده اي را ميداني براي امروز انبوهي از مردمان اينها را نميدانند و از روزي كه سر بر آورده اند              
بكار بردن آز و هوس و خودخواهي ميپندارند و به اينسو و آنسو دويده پول ميانبازند، و داراك مياندوزند و                          

: اگر شما ايرادي گيريد با يك شگفتي پاسخ دهند         .بناتوانان چيرگي مينمايند، بي آنكه خود را گناهكار شمارند        
ما كه از   «: يا دست بدامن كيشهاي خود زده چنين گويند       » شيم و زندگاني بسر مي بريم     ، ميكو !.چكار كرده ايم؟  «

: ، يا لغزش فلسفه مادي را دستاويز گرفته بپاسخ پردازند         »دستور خدا بيرون نرفته ايم، ميكوشيم و روزي ميخوريم        
يدن و پول بدست آوردن و      اينان بايايي براي خود جز كوش     .  »زندگي نبرد است، همه ميكوشند، ما نيز ميكوشيم       «

 .با خانواده خود خوش زيستن نميدانند، و از آميغهاي زندگاني بسيار دورند

شگفتر آنكه همين كسان چون يك زياني از كسي مييابند بگله و ناله ميپردازند، و اين در نمييابند كه اگر                     
اشد، چه جاي اين گله و ناله        چنينست كه هركسي در زندگاني تنها پرواي خود كند و جز در پي سود خود نب                   

اگر شما ميخواهيد از ديگران زيان و آسيب نيابيد، اين راهش آنست كه چه شما و چه ديگران،                           !.  است؟
اينكه شما جز   .  هركسي در كارهاي خود سود توده را بديده گيرد و آسايش خود را در آسايش ديگران شناسد                 

 .ند، يك آرزوي بسيار بيجاييستپرواي خود نداريد و ديگران پرواي شما را دار

آن بازرگاني كه بازرگاني را جز براي پول درآوردن نميداند و بخود سزا ميشمارد كه كاال را نگهدارد و                    
ببهاي بسيار گراني بفروشد، چه گله خواهد داشت از آنكه يك پزشگي نيز پزشگي را جز دستاويزي براي                          

 آنكه در انديشه بهبود آنان باشد و بدرمانهاي هناينده تر پردازد،             داراك اندوختن نشناسد و بر سر بيماران بجاي        
چه گله خواهد داشت از اينكه يك گلكاري هم          !.  در انديشه سود خود بوده بيماري را هرچه درازتر خواهد؟           

پيشه خود را جز افزاري براي سودجويي نشمارد و چون خانه بهر كسي بنياد گزارد بجاي آنكه به استواريش                         
بلكه چه گله خواهد داشت  اگر  دزدي  شبانه               !.   د سود خود را بديده گرفته، هرچه  سستش گرداند؟            كوش
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اگر زندگي براي بكار    !.  بخانه اش آيد و داراكش برد، يا راهزني در شاهراه جلوش را گيرد و لختش گرداند؟                 
 .انداختن آز و خودخواهيست، اينها هيچ يكي ناسزا نتواند بود

آنچه را كه مردمان بايد     . ميغها را در دلها جاگزين گردانيد و مردمان را از گمراهي بيرون آورد             بايد اين آ  
 .بدانند اينها و مانندهاي اينهاست

يك توده ماننده يك خانواده است و سرزميني كه در آن ميزيند ماننده خانه بلكه ارجمندتر از خانه                          
زمين ميزيند و جايگاه ايشانست، نيازاكهاي خود را نيز از اين در            زيرا آن توده گذشته از آنكه در اين سر        . ميباشد

 .ميآورند و زيستگاه آنان نيز ميباشد

اينست اين سرزمين هرچه آبادتر و بارده تر باشد بهره مردم از زندگاني بيشتر خواهد بود، و اينست همگي              
 .بايد يكدل و يكدست بآبادي و باردهي سرزمين خود كوشند

 است كه انبوهي از مردمان آميغها را در يك زمينه كوچكي درمييابند، ولي در زمينه                       اين نيز شگفت   
آن يكي خوراكي را كه      : مثال اگر در يك خانواده باشندگان با هم با كشاكش راه روند              .  بزرگي در نمييابند  

ي كند، و رسد     ميپزد، اندي را در آشپزخانه پنهان كند و بهر خود نگاه دارد و اين يكي بر سر سفره چيرگ                           
فزونتري براي خود برداشته ديگران را گرسنه گزارد، و آن ديگران هرچه توانستند از كاال و كاچال خانه بدزدند                    
و بفروشند و در بيرون خوراك بخورند، از چنين خانداني همگي رو گردانند و دشنام و نكوهش دريغ نگويند،                     

 :ش باز كرده چنين گويندو اگر با يكي از آنان روبرو گرديدند زبان بنكوه

زيست خانداني براي آنست كه چند تني دست بهم دهند و                    . اين كه راه زيست خانداني نيست         «
نيازمنديهاي زندگي را آسانتر بسيجند، نه براي اينكه هركسي جز در بند شكم خود نباشد و خوراك از دست                       

 .»!.انيد يافت؟شما با اين رفتار چه بهره از خوشيهاي زندگاني تو.  هم ربايند

يا مثال اگر چند تني كه همراه ميباشند و بسفر ميروند، در راه بجاي همدستي با هم، هركس تنها سود خود                     
جويد، خوراكي را كه رنج ميبرند و ميپزند در بخشش آن با يكديگر نبرد كنند و يك رنجي هم در خوردنش                         

ز كسان دژآگاه و دژخوي نشمارند، و زبان بنكوهش         برند، از چنين همراهاني همگي بيزاري جويند و آنان را ج           
چرا تنها  !.  با اين رفتار ديگر چرا همراه شده ايد؟       !.  اين چه رفتاريست كه اينان ميدارند؟     «: باز كرده چنين گويند   

 .»!.تنها نميرويد كه باري رنج كشاكش بديگر رنجها افزوده نگردد؟

در حاليكه بنياد   . مراه درمييابند، ولي در زمينه توده درنمييابند       اين آميغها را در زمينه خانواده يا چند تن ه          
، يك سخن شاعرانه    »يك توده ماننده يك خانواده است      «: اينكه ما ميگوييم  . توده بهر آنست كه بنياد خانواده      

ي بنياد خانواده و توده هر دو براي اينست كه آدميان همدست گردند و بيكديگر يار              . نيست، بلكه يك آميغيست   
براي اينست كه از باهميدن نيرويي پديد آورند و بدشواريهاي             . كنند و نيازاكهاي زندگاني را بآساني بسيجند        

 .پس هرآنچه درباره خانواده توان گفت، درباره توده نيز راستست. زندگاني چيره درآيند
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 خانه را ويرانه    كشاكش و سودجويي چنانكه در زندگاني خانداني بد است و آن زندگاني را بهم زند، و                 
بلكه در اينجا چون زيان آن      . گرداند، در زندگاني توده اي نيز بد است و آن را بهم زند وكشور را ويرانه گزارد                 

 .بيشتر است و مايه بدبختي مليونها مردم ميگردد بايد بدترش شماريم

د زيستن شمارد، و    اين بسيار نافهميست كه يك كسي باياي خود را تنها پول درآوردن و با خانواده خو                  
در يك توده هركسي بايد بزندگاني توده اي ارج          . اين معني زندگي را ندانستنست    . پرواي توده و كشور ندارد    

گزارد و خود را پاسخده راه افتادن چرخ آن زندگاني شمارد، و در هركاري كه ميكند در بند آسايش توده                          
 . باشد

 



  ـ  بايد زندگي بآيين خرد باشد١٠
 

. يه ترين چيزي كه خدا بآدميان داده خرد است         گرانما
بايد . خرد داور راست و كج و شناسنده نيك و بد ميباشد            

اين بسيار زيانست كه آدميان خرد      . زندگي بآيين خرد باشد   
. را از كار اندازند و رشته خود را بدست آز و كينه سپارند              

 .بسيار زيانست كه زندگاني شلپ را بخود تلخ گردانند
 

 
از . ز شگفتيهاست كه انبوهي از مردم ـ از گذشتگان و كنونيان ـ خرد را نشناخته اند و نميشناسند                            ا

گذشتگان صوفيان و خراباتيان و باطنيان و پيروان كيشها، چون گفته هاشان با خرد راست نميآيد  از آن بيزاري                       
 .نموده اند

خرد نيز گره از رازهاي جهان       «: بهانه آورده اند  خراباتيان  .  »با خرد نتوان بخدا رسيد     «: صوفيان گفته اند  
: باطنيان و پيروان كيشها براي آنكه مردم را بپيروي از پيشوايان خود وا دارند، دليل آورده اند                        .  »نميگشايد

بسياري از اينان زبان بنكوهش نيز باز كرده اند و خراباتيان و صوفيان شعرهاي بسياري                .  »خردهاي ما نارساست  «
 .زمينه از خود بيادگار گزارده انددر اين 

از كنونيان نيز دانشمندان اروپا چون آدمي را تنها همين تن و جان سترسا شناخته سرچشمه كناكها و                          
.  پي نبرده از آن ناآگاه مانده اند      » بمعني راست آن  «خواهاكهاي او را جز خودخواهي ندانسته اند، از اينرو بخرد            

 .خرد را نيز نشناخته اندچنانكه روان را نشناخته اند 

اينان چون سرچشمه همه دريافتهاي آدمي را مغز او ميشمارند، و ساخت مغز در همگي به يكسان نيست،                    
 .از اينرو بيك نيرويي كه در همگي باشد و به يكسان دريابد، باور نداشته اند

در جهان آميغي  «: ين ميگويندبدتر از اينها آنكه كساني بنيك و بد و يا راست و كج  باوري نميدارند و چن         
هركسي آنچه با هوس يا سهش خود سازگار مييابد و يا            . نيست، و نيك و بد و يا راست و كج همه انگاريست             

 .»سود از آن  بر ميدارد، نيك يا راست ميشمارد، و آنچه را كه نچنينست بد يا كج ميپندارد

خشيج هم فرساييده، و با خرد داوري ميانه نيك و     انبوهي از مردمان كه مغزهاشان از پندارهاي گوناگون آ        
 .بد و راست و كج نميتوانند، به اين گمراهي دچارند
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بدينسان چند گروهي با خرد دشمني، و يا از آن ناآگاهي مي نمايند، و بسياري از آنان جدايي ميانه پندار                     
سوفان و يا پيروان كيشها يا ديگران       و انگار و گمان و هوس با خرد و داوري آن نگزارده كشاكشهايي را كه فيل                 

در ميان خود ميدارند، كه بيگمان سرچشمه آنها پنداربافي و پيروي از گمان و هوسبازي و ماننده اينهاست برخ ما       
 .»خردها نيز با هم كشاكش ميدارند«: كشيده چنين ميگويند

آدمي كه  .  يان داده خرد است   گرانمايه ترين چيزي كه خدا بآدم     .  ولي اينها همه لغزش و همه نادانيست       
اين بدترين نادانيست كه آدميان     .  برگزيده آفريدگانست، اين برگزيدگي جز در سايه داشتن روان و خرد نيست            

 .خرد را نشناسند، بدترين بي بهرگيست كه خرد را بكار نيندازند و در زندگي راهنماي خود نگيرند

اگر !.  ان بخدا رسيد پس با چه چيز است كه توان رسيد؟           اگر با خرد نتو   «: بايد بصوفيان و ديگران گفت    
اگر خردهاي شما نارساست آن چه چيز        !.  خرد گره از رازهاي جهان نميگشايد ديگر چه چيزي تواند گشايد؟            

: ، كه بايد پرسيد   »با ديده چيزها را نتوان ديد     «: اين گفته ها بآن ميماند كه كسي بگويد       .  »!.است كه نارسا نيست؟   
 .»!.ا چه چيزي توان ديد؟پس ب«

آفريدگار چنانكه چشم را بهر ديدن و گوش را بهر شنيدن داده، خرد را هم بهر شناختن سود و زيان و                         
 .نيك و بد و راست و كج داده است

، همين كتاب را بخوانند تا هستي آميغها را دريابند، بخوانند           »در جهان آميغهايي نيست   «: آنان كه ميگويند  
 !.اينها كه نوشته ايم همه آميغهاست و اگر نيست بگوييد چه ايرادي توانيد داشت؟.  د بخستوندتا بداوري خر

چون روان را    . اما دانشمندان اروپا، چنانكه گفتيم سرچشمه لغزشهاي ايشان نشناختن گوهر روانست                
 !.  نشناخته اند چه شگفتي دارد كه خرد را هم نشناسند؟

ي استواري نشان داده ايم، ناچاريست كه آن را بپذيرند، و خرد را كه از                  ولي ما چون روان را  با دليلها        
ما اين باز نموده ايم كه روان چون خواهاكهايش جز خواهاكها و كناكهاي تن و                  .  بستگان اوست نيز بشناسند   

نيز از ماده   خرد  . خرد نيز همين حال را ميدارد     . جان ماديست ناچار خود نيز جز از تن و جان، و از ماده بيرونست             
 .بيرونست و بسته ساخته مغزي نميباشد

شما فالن كار بد را ميكنيد و سود از آن          : ببينيد. خرد خود جداسر و در داوريها آزاد و بي يكسوي ميباشد          
، با آنكه سود برده ايد خردتان آن را بد          )مثال پول كسي كه بدستتان افتاده ميازانيد و به او نميرسانيد          (بر ميداريد،   

 .اهد شمرد و شما را خواهد نكوهيدخو

اين خود دليليست كه در جهان آميغهايي هست، دليليست كه خرد آميغها را تواند شناخت، و چون اين                      
شناسش آزادانه و بي يكسويانه ميباشد همين دليليست كه خرد پيرو خودخواهي نميباشد و از ماده و قانون آن                       

 .بيرونست

  مردمان كه آنرا نشناخته از ارجش آگاه نميباشند، از آن بهره مندي نيز                  .اينها بهر نشان دادن خرد است      
نخواسته رشته كارها را بيش از همه بدست آز و هوس و كينه و خودخواهي و ماننده اينها ميسپارند و اين مايه                          

 .اين مايه بدبختي بهر جهانست: دوباره ميگويم.  بدبختي بهر جهانست



 ٣٨.....................................      .....................................................................................................................     ورجاوند بنياد

 

بايد آدميان خرد را راهنماي خود گردانند و زندگاني را براهنمايي آن پيش                . د باشد     بايد زندگاني بآيين خر   
 .اگر درآرزوي آسايش و خرسنديند، اگر خواهاي يك زيست شاياي خود ميباشند، راهش اينست و بس. برند

.  نداين بسيار زيانست كه آدميان خرد را از كار اندازند و رشته خود را بدست هوس و آز و كينه سپار                          
 .بسيار زيانست كه زندگاني شلپ را بخود تلخ گردانند

اين بدان ميماند كه راهرواني كه در تاريكي شب و در يك زمين ناهمواري راه ميپيمايند، چراغي را كه                     
در دست ميدارند، خاموش گردانند و يا رويش را بپوشند و از آن بهره مندي نخواهند، و در آن تاريكي از                             

 .  درغلتندگودالي بگودالي

امروز اينهمه گرفتاريها در جهان، همه هوده آنست كه مردمان بخرد ارج نميگزارند و آنرا راهنماي خود                   
در راه  ) يك جهشي (اين خود گام بزرگي     .  نميگردانند، همه ميوه آنست كه يك آيين بخردانه اي روان نميباشد          

 . خدا در جهان يك آيين بخردانه اي روان گرددخواهد بود كه بخواست) شهريگري: بگفته اروپاييان(پيشرفت 
 



  ـ  آدميان همگي از يك ريشه اند١١
 

اين تيره ها كه در       . آدميان همگي از يك ريشه اند       
. ميانند همگي يكسانند، و يكي را بديگري برتري نيست             

برتري يك مرد و يك توده جز از راه درستي روان و خرد،             
 .و پاكي دين و زندگي نتواند بود

تيره هايي كه در دانش و هنر پيش افتاده اند، اين يك             
فيروزي بزرگيست كه بهره آنان گرديده، ليكن بايد               
بديگران ياوري كنند، و از دانش و هنر خود بآنان سود               

اين رفتار  . رسانند، و در پيشرفت آنان را نيز همراه گردانند         
را بنام آدميگري كنند، بپيروي از خرد كنند، بهر آسايش             

 .ودشان و ديگران كنندخ
بسيار نادانيست كه با دانش و هنر، ديگران را زيردست            

بسيار نادانيست كه با نيرنگ و فريب تيره هايي را           . گردانند
اين يك بدنامي بزرگي بآنان خواهد      . از پيشرفت باز دارند   

 .بود
 

مگي از يك پدر و مادر       ه. آدميان چه اروپايي و چه آسيايي و چه ديگر جايي همگي از يك ريشه اند                 
اين تيره هايي كه امروز در ميانند چه آلماني و چه انگليسي و چه روسي و چه ژاپوني و چه ترك                   . پايين آمده اند  

 .و چه ايراني و چه تازي و چه ديگر تيره ها، از راه نژاد و گوهر، همگي يكسانند و يكي را بديگري برتري نيست

 آسياييان، و برخي از آنان در برابر ديگران، براي خود ميپندارند از خرد                آن برتري كه اروپاييان در برابر      
مردمان كه به اين جهان ناخواهان ميآيند و ناخواهان ميروند، و در ساخت تني و رواني همگي                   . بسيار دور است  
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گر كساني در   ا!.  آنگاه اين برتريجويي چسودي تواند داشت؟     !.  يكسانند، چه برتري يكي را بديگري تواند بود؟       
آرزوي برتريند، برتري يك مردي يا يك تيره اي جز از راه درستي روان و خرد و پاكي دين و زندگي نتواند                         

 .بود

توده هايي كه از اروپاييان و آمريكاييان در دانش و هنر پيش افتاده اند، اين يك فيروزي بزرگيست كه                      
هوده اي را كه شاينده است بدست آورند، و از نيكنامي و             ولي اگر ميخواهند از اين فيروزي       . بهره آنان گرديده  

سرفرازي بهره مند گردند، بايد بديگر تيره هاي پس افتاده ياوري كنند، و از دانشها و هنرهاي خود بآنان سودي                     
 .رسانند، و در راه پيشرفت، آنان را نيز همراه گردانند

 .، بهر آسايش خودشان و ديگران كننداين رفتار را بنام آدميگري كنند، بپيروي از خرد كنند

بسيار نادانيست كه با نيرنگ و فريب،        .  بسيار نادانيست كه با دانش و هنر، ديگران را زيردست گردانند            
 .تيره هايي را از پيشرفت باز دارند

اين جنبش دانشها در اروپا در سده هاي بازپسين و هوده هايي كه از آن بدست آمده يك داستان بسيار                        
آدميان از روزي كه بروي زمين پيدايش يافته اند و هميشه رو بسوي پيش داشته اند، هيچگاه چنين                .  جداريستار

باشد كه خود اروپاييان معني اين جنبش و پيشرفت را چنانكه ميباشد ندانند،              .  گامهاي بزرگي بر نداشته بوده اند     
ولي . يروزي بزرگيست كه بهره اروپا گرديده       يك ف : دوباره مينويسم . و ارجش را چندانكه ميشايد نشناسند       

اروپاييان راه بهره مندي از آن را نميشناسند، و هوده اي كه از آن مي گيرند يا آنست كه افزارهاي جنگي                              
گوناگون فراوان سازند و در روي زمين و در هوا و در دريا و زير دريا  با يكديگر بجنگند، و يا اينكه توده هاي                          

اينست هوده هايي كه از آن      . را كه افزارهاي جنگي امروزي را دارا نيستند، زيردست گردانند          پس افتاده شرقي    
 .جنبش  بيمانند دانشها برميدارند

بلكه برخي از آنان بيك كار ننگ آلود ديگري ميپردازند، و آن اينكه ميكوشند كه توده هاي شرقي را                      
ش داشته اند نگه دارند، و راه بيرون آمدن از آن نادانيها را                فريفته، در آلودگيها و نادانيهايي كه از سده هاي پي           

در هر كجا  با دست  شرقشناسان، يا  با دست  بي آزرماني كه از خود آنجا بر ميگزينند و پيش                       . برويشان  ميبندند  
ردانند، و  ميكشند، كيشهاي گوناگون كهن را، كه پر از پندارهاي بيپا و آموزاكهاي سراپا زيانست، استوارتر  ميگ                 

بجاي آنكه دانشها و هنرهاي خود را در شرق نيز روان گردانند، شرقيان را بخواندن فلسفه و سرودن شعر و مانند                      
اينست رفتاري كه   . بدينسان آنان را پست و درمانده گردانيده در زيردست خود نگه ميدارند            . اينها  بر ميانگيزند   

 .در چنين روزگاري ميكنند

اگر پيشرفت دانشها   . اين يك ننگيست كه در تاريخ جهان خواهد ماند          .  كشي نيست  اينها در خور پرده   
افسوس كه  . ساتهاي درخشاني در تاريخ اروپا باز كرده است، اينها ساتهاي سياهي در آن پديد خواهد آورد                    

 . آدمي در راه خودخواهي تا به اينجا فرود آيد
 
 



  ـ  جنگ را بايد با بديها كرد١٢
 

كه در جهانست جز ميوه آز و كينه توزي            اين جنگها   
اين . نيست، جز از خيمهاي پست جانوري بر نمي خيزد            

بهر چه پيروي از خرد         .  !.توده ها بهر چه ميجنگند؟       
 !.. آيا چه جدايي ميانه يكه ها و توده هاست؟.!.نميكنند؟

هيچ شوندي خون مليونها     ي  آيا بيابانيگري نيست كه ب     
سياهكاري نيست كه بر سر شهرها بمب  .!.جوانان را ميريزند؟  

 در راه كدام خواست بزرگي اينهمه آسيبها را           .!.ميبارانند؟
 .!.ميرسانند؟

اين مرداني كه جهان را با آزمندي و خونريزي راه              
جنگ را بايد با بديها كرد، با        . ميبرند ارجمند نتوان داشت   
 .ستمگريها و مرز ناشناسيها كرد

 
 

 
انست و در هر چند سالي يكبار تازه ميگردد جز ميوه آز و كينه توزي نيست، جز از                   اين جنگها كه در جه    

!.  اين توده ها بهر چه ميجنگند؟      . خيمهاي زشت برنميخيزد و جز همسنگ پيكارهاي پلنگان و گرگان نميباشد             
  چرا پيروي از خرد       !.اگر درباره مرز يا درباره ديگري دو سخني  ميدارند چرا آنرا با داوري بپايان نميرسانند؟                  

بهر چيست كه يكه ها بايد دوسخنيهاي خود را با             !.  آيا چه جدايي ميانه يكه ها و توده هاست؟           !.  نميكنند؟
 !.داوري بپايان رسانند، ولي توده ها بزورآزمايي  بر خيزند و دست بتوپ و تفنگ يازند؟

ي نوين بسيار، خود را نيرومند       راستش آنست كه دولت هاي بزرگ اروپا كه در سايه ساختن جنگاچها              
ديده اند هريكي بآرزوي فرمانروايي بجهان افتاده ميخواهد يگانه دولت بزرگي باشد كه كشورهاي پس افتاده                    
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شرقي را زيردست گيرد و بكشورهاي كوچك اروپايي چيرگي نمايد، و چون چند دولتست كه اين آرزو را                        
 .ود و كار بجنگ ميانجامدميدارند از اينرو در ميانه كشاكش پيدا ميش

يكدسته كارخانه دارانند كه از راه      : از آنسوي در هريكي از اين كشورها دسته هايي از جنگ بهره  ميبرند             
فروش جنگاچها و ديگر نيازاكها سود گزاف ميبرند، يكدسته سياستگرانند كه در اين كشاكش شناخته و بنام                      

جنگ بپايگاه هاي باالتري ميروند، يكدسته جوانان هوسمندند كه         ميگردند، يكدسته  سر كردگانند كه در هنگام         
اينست جنگ پياپي پيش ميآيد و در هر بار            . از پيدايش جنگ ميدان بخودنماييها و برتريفروشيها پيدا ميكنند           

 .آسيبهاي بزرگي بجهان ميرسد

ريست سراپا زيان و خود كا. اين جنگها  نه  بآنها نيازي هست و نه جهان سودي از آنها ميبرد          : هرچه هست 
 .ميوه خيمهاي پست جانوري

آيا بيابانيگري نيست كه در هر جنگي  از  اينسو و آنسو خون مليونها جوانان را بخاك ريخته داغ بدلهاي                      
 !.مادرانشان  ميگزارند؟

د آيا سياهكاري نيست كه بر سر شهرها بمب ميبارانند و زنان و بچگان بيگناه را با بدترين مرگي نابو                          
چه هوده اي از اين سياهكاريها چشم        !.  آيا در راه كدام خواست اين آسيبها  را  بجهان  ميرسانند؟             !.  ميگردانند؟
 !.ميدارند؟

اينان با رفتار خود جهان     . اين مرداني كه جهان را بآزمندي و خونريزي راه  ميبرند، ارجمند نتوان شمرد                
 .ان را هرچه پست تر گردانيده انداينان آدمي. آدميگري را از ارج انداخته اند

اينان خود را سررشته داران جهان  ميشناسند و چنين وا مينمايند كه جهان را جز بدينسان راه نتوان برد و ما                   
.  اينها پيش نرود  . اينها آرزوهاي خاميست  «: نيك  ميدانيم كه چون اين گفته هاي ما را شنوند خواهند گفت                 

.  شما بگوييد، مردمان كه گوش نخواهند داد         «: يا خواهند گفت   . »ند و هستند   آدميان از نخست چنين بوده ا       
 .»زندگاني نبرد است

اينان از آن كسانيند    . چون  ميخواهند دست از آزها و هوسهاي خود بر ندارند چنين بهانه خواهند آورد                 
.  ش جهان را  بديده گيرند      اينان نميخواهند خرسندي و آساي    . كه براي سياهكاريهاي خود فلسفه از بر كرده اند         

اينان ميخواهند با هوسبازيهاي خود هميشه       . نميخواهند خشنودي خدا را جويند    . نميخواهند پيروي از خرد كنند    
ميخواهند در راه هوسهاي خود مليونها      . ميخواهند پياپي جهان را بآتش و خون كشند        .  جهانيان را گرفتار دارند   

 . بروي زمين ريزندجوانان را چون غنچه هاي نا شگفته

آنانند كه دروغ ميگويند و دغل        . اينان آنانند كه پيمان ميبندند براي آنكه هر زمان خواستند بشكنند               
آنانند كه چون بيك توده ناتواني ميرسند نه نام خدا، و نه آدميگري و نه پيمان و نه                   . ميكنند و اينها را بد نميدانند     

ولي چون از يك توده تواناتري زور و فشار ميبينند  بيشرمانه            . ا نميگيرد زينهار،  هيچ يك  جلوي  زورگوييشان ر        
 .بفرياد ميپردازند و ستمديدگي مينمايند
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اينان انديشه هاي ما را خام پنداشته ميخندند، و ناآگاهند كه خامي انديشه هاي آنها بهمگي آشكار                          
 .گرديده، ناآگاهند كه روزگار بكارهاي آنان چه زهرخندهايي ميزند

شما هريكي در نوبت خود هوسبازي      !.  دليلش چيست؟ !.  چرا نرود؟ : ميگويم. »اينها پيش نرود  «: ميگويند
 .را بكنار گزاريد و هر آينه پيش خواهد رفت

بسيار چيزهاست  . نه هرچه نبوده نبايد بود    : ميگويم.  »آدميان از نخست چنين بوده اند و هستند        «: ميگويند
در .  غاز شده و پيش رفته، بسيار چيزهاست كه تاكنون نيست و از اين پس بايد بود                كه نخست نميبوده و سپس آ     

جهان يك روزي بوده كه داوري در ميان نميبوده، و يكي چون از يكي زور ميديده و يا ستمي ميكشيده،                             
 و داوري   ليكن سپس كساني بپيروي از خرد، دادگاه       .  ميبايسته اين نيز بزورآزمايي بر خيزد و خود داد خواهد           

 .پديد آورده اند و اكنون اگر كسي خود داد خواهد و بزورآزمايي برخيزد، همگي او را دژآگاه و بياباني خوانند

ليكن بدانيد اين سخن     .  چه خوش بهانه اي بدستتان افتاده       : ميگويم.  »زندگاني نبرد است   «: ميگويند
.  ولي يك زندگاني جانوري باشد    . ي را با نبرد بسر برد     آري توان زندگ  . بيپاست و ما بيپايي آن را نيك دانسته ايم        

اگر . آن باشد كه امروز هست و شهرها ويرانه ميگردد و مليونها مردان قرباني آز و هوس چند تني ميشوند                           
جنگ . خواستتان اينست كه زندگاني جز با نبرد نتواند بود بسيار دوريد و ما پاسخ چنين پنداري را بارها داده ايم                    

 .يد با بديها كرد، با ستمگري ها و مرزناشناسيها كردرا با

مردمان بجاي آنكه بخيره با هم جنگند، بايد دست بهم دهند و نيروي خود را يكي گردانند و با دشمن                        
بايد بكوشند و جهان را از هر گونه بديها ـ از جانوران گزا، و آزارا، و از                     . همگاني خود كه بديهاست بجنگند     

 .خواستشان اين باشد و در اينراه بكوشند و تا توانند پيش روند.  دغلها و نيرنگها ـ بپيرايندبيماريها، و از

بجاي اينكه به اين كشور و آن كشور بتازند و بيهوده اين جنگاچ ها را بكار برند و خون ها ريزند، هر                           
ند كه سر ستمگري ميدارند و و اگر توده اي را ديد. توده اي در جاي خود نشينند و بآبادي و نيكي جهان كوشند           

يا مرز ديگران را نشناخته درميگذرند، دست بهم داده آنان را در جاي خود نشانند و اين جنگاچها را در آنراه                         
 .بسر برند
 



 ـ  جدايي ميانه توده ها بيش از جدايي ١٣
 ميانه خانواده ها نيست

 
زيند، اينها   توده هايي كه در جهانند و از هم جدا  مي           

هر . وندهايي پديد آورده، اين جدايي زيان ندارد         را ش 
توده اي در كشور خود آزاد زيند، ولي اين مايه همچشمي           

جدايي ميانه توده ها بيش از         . و برتريجويي نسزد بود     
توده ها توانند با هم چنان      . جدايي ميانه خانواده ها نيست    
 .زيند كه خانواده ها  مي زيند

 توده ها نيز دادگاه و        اين بسيار شاياست كه در ميان       
داوري باشد و براي جلو گرفتن از ستمگران و مرز ناشناسان           

بسيار شاياست كه براي سكالش و        . نيرويي بسيجيده گردد  
. گفتگو درباره جهان و كارهايش انجمن بزرگي برپا گردد         
. اينها گامهاي بزرگي در راه پيشرفت و بهتري خواهد بود           

در دست توده هاي آزمند       ولي زينهار اينها افزارهايي       
 .زينهار نيرنگ و دغل بآنها راه نيابد. نباشد
 

 
 

توده هايي، از بزرگ و كوچك، كه امروز در جهانند و هريكي كشوري را بهر خود گزيده از هم جدا                       
جدايي اين  . ميزيند، اينها را شوندهايي از هم زباني و هم نژادي و پيشامدهاي تاريخي و مانند اينها پديد آورده                    

هر توده اي ميتوانند در كشور خود جداسر و آزاد زيند و             . زيان ندارد : ميگوييم. نيكست: نميگوييم. زيان ندارد 
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. ولي اين جدايي و جداسري مايه همچشمي و برتريجويي با ديگر توده ها نسزد بود              .  بآبادي آن سرزمين كوشند   
 .است نه از نيكيهاي آنهاستاين همچشميها و برتريجوييها كه امروز در ميان توده ه

آن در خور   . اين در خور نكوهش نيست كه هر توده اي بكشور خود دلبستگي دارند و بآبادي آن كوشند                
اگر .  نكوهش است كه هر توده اي بي هيچ شوندي بديگران برتري جويند و برشگ و همچشمي برخيزند                       

 .برتري جز از اين راه نتواند بود.  مندتر باشندآرزوي برتريند بايد بكوشند و بجهان نيكتر و سود مردمي در

بديگران برتري نمودن و . كه نامش بزبانها افتاده معناي راست آن جز پرستيدن بميهن نيست    » ميهن پرستي «
 .بآنان دشمني نشان دادن، از ميهن پرستي بسيار دور است

توانند با هم چنان زيند كه خانواده ها        توده ها   . جدايي ميان توده ها بيش از جدايي ميانه خانواده ها نيست          
بدانسان كه هر خانواده اي در درون خاندان خود جداسر، و در كارهاي خانداني آزادند، و در بيرون نيز                     . ميزيند

با ديگر خانواده ها همبستگي ميدارند و يك آيين و ساماني در ميانه ميباشد، بايد توده ها نيز چنين باشند و با                            
 .اگر آرزوي آسايش و خرسندي ميدارند، راه اينست. يندهمديگر چنين ز

چون در ميانه توده ها نيز دو سخني و كشاكش تواند بود، اين بسيار شاياست كه در ميان آنها نيز دادگاه و                    
و براي روانانيدن   . داوري باشد و دوسخني و كشاكش كه پديد ميآيد آنرا بدادگاه باز نمايند و داوري خواهند                  

. اه و جلوگيري از ستمگران و مرزناشناسان، نيرويي از همه توده هاي نيكخواه جهان بسيجيده گردد                  گزير دادگ 
ولي چون نيرويي براي روانانيدن گزير دادگاه        . در سالهاي گذشته گاهي در اروپا چنين دادگاهي برپا كرده اند            

 . هوده اي بدست نيامده استدر ميان نبوده، و از آنسوي دادگاه افزاري در دست دولتهاي بزرگ ميبوده،

و يا هر زمان در يكي از (نيز بسيار شاياست كه از هر توده اي نمايندگاني برگزينند، و در يكي از كشورها        
انجمن بزرگي برپا گردانند و بسكالش و گفتگو درباره آبادي جهان و آسايش جهانيان، و جلوگيري از                     ) آنها

ه هاي پس افتاده و ناتوان، و پيشرفت دادن بدانشها و افزودن بتكان                 ستمگران و مرزناشناسان و دستگيري بتود      
خردها و نيرومندي روانها و استواري بنياد پاكديني پردازند، و به هر گزيري كه رسيدند، دست بهم داده،                            

 . بروانانند

ود، و  ولي چون پاكدالنه نميب    . در سالهاي گذشته در اروپا ماننده چنين انجمني در سويس برپا كردند                
 .آنگاه راه بخردانه اي بهر روانانيدن گزيرهايش نميداشت، هوده بدست نيامد

خواهد ) شهريگري: يا بگفته اروپاييان  (آن دادگاه و اين انجمن گامهاي بزرگي در راه پيشرفت و بهتري               
اگر براستي .  اه نيابدزينهار نيرنگ و دغل بآنها ر. ولي زينهار اينها افزارهايي در دست توده هاي آزمند نباشد       . بود

 .در پي هوده اند، هر آينه بايد پاكدالنه باشد
 



 ـ  هر كاري را بايد از راهش و با افزارش ١٤
 كرد

 
جهان از روي آييني ميگردد، آييني كه هيچگاه ديگر            

 .بيرون از آيين جهان چيزي نتواند بود. نگردد
آنانكه . هر كاري را بايد از راهش و با افزارش كرد             

مردميكه در  . رهاي بيراهي برميخيزند با خدا ميجنگند       بكا
انديشه زندگي نبوده چشم براه پيشامدها ميدوزند جز              

 .بدبختي بهره نخواهند يافت
. خدا آدميان را آفريده و در كارهاشان آزاد گزارده           

دروغست آنچه   . بودنيها بوده  : دروغست آنچه ميگويند    
 .وشته شدهبدبختي و نيكبختي هركسي بسرش ن: ميگويند

. هركسي به هر كاري كوشد، هوده خواهد برداشت          
 .ولي كوشش از راهش و با افزارش بايد بود

 
 

 
زمين ميچرخد، شبها و روزها ميگذرند، سالها بسر ميآيند، بهار و                 : جهان از روي يك آييني ميگردد       

ند و زماني ميچمند و ميخشكند،        تابستان و  پاييز  و  زمستان  پي هم آمده ميروند، گياهان و درختها ميروي                        
بدينسان جهان از روي يك آيين و ساماني            . جانوران و آدميان زاييده ميشوند، روزگاري ميزيند و ميميرند             

 .ميگردد، آيين و ساماني كه هيچگاه ديگر نگردد
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مرده اي  نتواند بود كه كسي هزار سال زنده ماند، نتواند بود كه               . بيرون از آيين جهان چيزي نتواند بود       
هرچه از اينگونه گفته شود باور      . بجهان بازآيد، نتواند بود كه از سنگ شتر درآيد، نتواند بود كه آفتاب برگردد              

 .نكردنيست

مردي . كشاورزي كه ميخواهد گندم دارد، بايد تخم كارد        . هر كاري را بايد از راهش و با افزارش كرد          
بيماري كه ميخواهد بهبودي يابد، بايد بدرمان       . پيشه اي پردازد  كه خواهد با خوشي و آسايش زيد، بايد بكار يا            

اينكه در كيشها مينمايند كه خدا در         . توده اي كه ميخواهند  سرفراز باشند،  بايد بنيكي خود كوشند               . پردازد
آسمانست و از مردم چون نافرماني بيند بخشم آيد و پتياره فرستد و چون مردم رو بسويش آورند و  بالبه و                             

از اين البه ها و درخواستها كمترين         . درخواست فهلند، خدا بآنان بخشايد و پتياره باز گرداند، سراپا نادانيست             
 .هوده اي نتواند بود

ولي خدا آييني براي     . كارها دست خداست   : ميگويم. ».مگر كارها در دست خدا نيست؟        «: ميگويند
از آيين خدا نميكنيد و ميخواهيد خدا بپاس البه و زاري            اي بيفهمان شما را چه شده كه پيروي          . كارهايش نهاده 

 !.آيا اين گستاخي و خداناشناسي نيست؟!.  شما آيينش را ديگر گرداند؟

آنان كه بكارهاي بيراهي از جادوگري و دعانويسي و مانند اينها  برميخيزند، و يا بفالگيري و رمل اندازي                    
اينان ميخواهند آيين خدا را بهم زنند، ميخواهند بكارها از           .  يجنگندپرداخته، از آينده آگاهي ميدهند، با خدا  م         

 .اينان دشمنان خدايند.  راهي كه نه خواست خداست درآيند

مردمي كه در انديشه زندگي نبوده، دست بهم نميدهند و بنگهداري و آبادي كشور خود نميكوشند، و                     
ميگذارند و چشم بر پيشامدها ميكوشند، چنان مردمي از           راه و آرمان يكي نميگردانند و سر پايين انداخته روز             

 .جهان جز بدبختي بهره نخواهند داشت

هركسي با فهم و خرد آزاد، تواند بكارهاي نيك           . خدا آدميان را آفريده و در كارهاشان آزاد گزارده          
تواند آميغها را بياموزد و     فهلد و يا بكارهاي بد برخيزد، تواند پيروي از خرد كند و يا دنبال آز و هوس را گيرد،                     

 .رشته گزينش در دست خود اوست. يا در نادانيها  بازماند

كشاورزي كه درخت كاشته چه بسا كه سرما آنرا          . راستست كه رشته از هر باره در دست آدميان نيست          
آن .  ان نميبرد ولي اينها آزادي را از مي     . بازرگاني كه آهنگ سفر ميدارد چه بسا كه بيماري بازش دارد          . بخشكاند

 .آن بازرگان تواند پس از بهبود آهنگ از سر گيرد. كشاورز تواند دوباره كارد

ولي ما ميتوانيم   . در آن سختيها و آسيبها و گزندها نيز هست        . اين سپهرست كه ميبينيم و از سانش آگاهيم       
كه »  بخت«.  ور گردانيم با كوششهاي بخردانه خود بيشتري از آن سختيها و آسيب ها و گزندها را از خود د                     

تا آنجا كه   (همينست كه مردمي بكوششهاي بخردانه برخيزند و سختيها و گزندهاي سپهر را             .  شنيده ايد همينست  
جز » بخت«. از خود دور گردانند، و يا با ناداني و هوسبازي روز گزارند و خود را دچار آسيبها گردانند                     ) توان

 .ي خود آدميان نيستميوه شلپ يا تلخ انديشه ها و كارها
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اين سخنيست كه    . »رخدادهاي جهان از پيشتر نوشته شده و بودنيها  بوده              «: دروغست آنچه ميگويند   
چون خود كسان بدكردار،  و از  نيكيها بيزار ميبوده اند و روزان و شبان با باده خواري      . خراباتيان بميان آورده اند   

 اينرا از كيشها گرفته و آب و رنگ بيشتر داده، بهانه بهر خود                     و ياوه بافي بسر برده پي كاري نميرفته اند،            
كوردالن با چشم خود ميديده اند كه هركه پي كار يا پيشه اي ميرود نيازاكهاي زندگي را بآساني                    . گردانيده اند 

ن اي. ميبسيجد و با خوشي ميزيد و هركه همچون آنان با بيكاري و تنبلي روز ميگزارد دچار تنگدستي ميگردد                     
 .شدسيده خود را  بديده نگرفته  بدينسان سنگ  بتاريكي  ميانداخته اند و  بهانه ميآورده اند

اينهم سخنيست كه از كيشها     . »بدبختي يا نيكبختي هركسي بسرش نوشته شده       «: دروغست آنچه ميگويند  
بختي جز از كارهاي خود     بدبختي و يا نيك   . اين نيز دروغ و بيپاست    . برخاسته و در ميان مردمان پراكنده گرديده       

 .آدميان برنخيزد

خراباتيان كه سخناني را از كيشها گرفته و هريكي را ايرادي يا ريشخندي بدين ميساخته اند، در اينجا نيز                     
پس ما در كارهاي خود     . خدا هر آنچه شده و خواهد شد، از پيش ميدانسته         «: همان رفتار را كرده چنين گفته اند      

خيام  بباده خواريهاي خود     . اين  يكي از  ايرادهاي  گيرنده  ايشانست          . »خدا راست نيايد  وگرنه دانش   . ناچاريم
 .اين بهانه را آورده است

شما در انديشه زندگي خود باشيد و هرچه كه نيك و سودمند است بكنيد و هرچه زيان آور                    : بايد گفت 
خيام كه در   !.   با  دانش خدا  چكار است؟        شما را   .  است دوري گزينيد و  هيچگاه در  بند دانستن خدا نباشيد             

 !.باده خواري اين بهانه را آورده، اگر زهري بجلوش گزاردندي، با اين دستاويز آن را خوردي؟

 .ولي اين كوشش از راهش و با افزارش بايد بود. هركسي به هر كاري كوشد هوده خواهد برداشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 ١٣٢٢                                            تابستان :          چاپ يكم 



 ـ  دين شناختن آميغها و زيستن از راه خرد ١
 است

 
دين آنست كه مردمان، جهان و آيين         .  دين چيست؟ 

آنرا نيك شناسند، و آميغهاي زندگي را دريابند، و گوهر             
 .آدميگري را بدانند، و زندگي را از راه خرد كنند

هر چيزي را ـ از پيشه و داد و ستد و بازرگاني            آنست كه   
و كشاورزي و افزارسازي و زناشويي و زيست توده اي و              

 و  ،سررشته داري و ماننده اينها ـ بمعني راستش شناسند            
 .بمعني راستش بكار بندند

آنست كه بآراستن جهان كوشند و تا توانند از بديها              
 .بپيرايند

ا در زيردست، و زندگي     آنست كه روانها نيرومند، و جانه     
 .از روي روان و خواهاكهاي آن باشد

آنست كه هركسي در خواهاكها و كناكهاي خود در بند          
 .آسايش همگان باشد

كه آدميان از آفريدگار و خواست او ناآگاه             آنست
 .نمانند و پي خواستهاي بي ارج خود را نگيرند
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٥١  

برخي دستگاههايي ـ از     .  اري براي جهان گرديده    امروز معني دين دانسته نيست و اين خود يك گرفت            
زردشتيگري و جهوديگري و مسيحيگري و اسالم ـ در ميانست و هريكي از مسيحيگري و اسالم شاخه هاي                        

 .بسياري پيدا كرده و از هر كدام كيشهاي بسيار پديد آمده

يان و ژاپونيان و هندويان     اينها پر از گمراهي و ناداني، و هريكي در بي ارجي همسنگ بت پرستيهاي چين               
 .ميباشد

يكدسته پيروان اينها كه در نادانيها و          : اينها را ميشناسند و اينست به دو دسته ميباشند             » دين«مردمان  
گمراهيها  فرو رفته اند، و بسيار پست انديشه اند، و يكدسته آنان كه از اينها رميده بيكبار از دين روگردان و                            

 .گريزان ميباشند

زردشت و موسي و عيسي و پيغمبر اسالم برانگيختگاني بوده اند، و هريكي              .  دين اينها نيست  : تبايد گف 
ولي به هريكي از دينهاي آنها صد گمراهي و ناداني درآميخته، در هريكي               .  در زمان خود ديني بنياد نهاده اند       
گذشته از آنكه زمان    .  ت داده هريكي پس از روزگاري گوهر خود را از دس         .  كيشهاي بيپاي فراوان پديد آمده    

 .پيش رفته و زمينه ديگر گرديده، كه خود داستان جداييست

دين .  خوانده ميشود، نه دين، بلكه  بيدينيست       » دين«هرچه هست كيشهايي كه امروز در جهانست و بنام           
 آميغها دور ميكنند،     اينها مردمان را از    . بهر آنست كه مردمان بچنين نادانيها نيفتند، و چنين از هم نپراكنند                 

دين يك معناي ارجمند و     . خدا از آنها بيزار است    . نام خدا را خوار ميگردانند    . پراكندگي بميان ايشان مياندازند   
 .بزرگي ميدارد و خود دستگاه خداييست

دين آنست كه مردمان، جهان و آيين آنرا نيك شناسند، و آميغهاي زندگي را دريابند، و گوهر آدميگري                  
 .انند، و زندگي از راه خرد كنندرا بد

جهان يكدستگاه آراسته و بساماني است، و يك خواستي از آن در ميان  ميباشد، و از روي يك آيين                          
آدمي برگزيده آفريدگان و اين زمين سپرده          . يكرشته آميغهايي در زندگاني كارگر است       . استواري ميگردد 

دين آنست كه مردمان اينها     . يك و بد، و راست و كج ميباشد       خدا خرد بآدميان داده كه شناسنده ن      . بدست اوست 
 .را شناسند و در زندگي خرد را راهنما گيرند

آنست كه هر چيزي را ـ از پيشه و داد وستد و بازرگاني و كشاورزي و افزارسازي و زناشويي و زيست                        
 .توده اي و سررشته داري و مانند اينها ـ بمعني راستش بكار بندند

ليكن مردمان معناي راست    .  رهاي زندگاني، و هريكي راهي بهر راه افتادن چرخ زندگاني است            اينها كا 
دين آنست كه هريكي از اينها      .  اينها را كمتر  ميدانند، و در هريكي، از هوسها و نادانيهاي خود را بميان ميآورند                

 .را بمعني راستش شناسند و در معني راستش بكار بندند

 .  جهان كوشند و تا توانند از بديها بپيرايندآنست كه بآراستن 

دين آنست كه آدميان اين باياي       .  خدا اين زمين را آفريده و بدست آدميان سپارده تا آبادش گردانند              
 .خود را دريابند و بآراستن جهان كوشند و تا توانند آن را از بديها بپيرايند
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 . و زندگي از روي روان و خواهاكهاي آن باشدآنست كه روانها نيرومند، و جانها در زيردست آنها،

يكي جاني كه : زيست او نيز به دو گونه تواند بود.  گوهر جان و گوهر روان: آدمي داراي دو گوهر است    
پيروي از جان و خواهاكهاي آن كنند و هركسي جز در پي خواهشها و هوسهاي خود نباشد و با ديگران بنبردد،                      

ست، ديگري رواني كه پيروي از روان و خواهاكهاي آن كنند و هركسي اندوه                    كه زندگاني چراها و دراها     
ديگران خورد و نيكي همگان خواهد و در پي آميغها باشد و آبادي جهان و آسايش جهانيان را آرزو كند، و                          

نها در دين آنست كه روانها نيرومند و جا.  بجاي نبرد با ديگران، به همدستي كوشد كه زندگي شاينده آدميانست       
 .زيردست آنها باشد و آدميان اين زندگاني شاينده رواني را پيش گيرند

آنست كه هركسي در خواهاكهاي خود، در بند آسايش همگان باشد، كه آسايش خود او نيز در                            
 .همينست

پس از همه دين آنست كه آدميان از  آفريدگار جهان و خواست او  ناآگاه نمانند و  پي  خواست هاي                          
 . خود را نگيرندبي ارج

آدميان به اين جهان ناخواهان ميآيند و ناخواهان ميروند و هريكي پنجده و ششده سال كما بيش زيسته                      
در ميگذرند و با اين ناتواني بخود فريفته شده گردن ميفرازند و جهان را از آن خود                 ) با دلي پر از بيم و پشيماني      (

 .ي را جز بكار انداختن هوسها و خيمهاي پست جاني نميپندارندو خود را به هر كاري آزاد ميشمارند، و زندگ

تواند دانست آن را دارنده و        . با يك نگرش هركسي تواند دانست جهان بخود نيست و بيهوده نيست                
ولي انبوه مردمان از دارنده جهان و از خواست او چشم            . گرداننده ايست و يك خواستي از آن در ميان ميباشد          

ي يا توده اي بخواستهاي بي ارج و نا بخردانه اي برميخيزند و با يكديگر بكشاكش  ميپردازند،                   ميپوشند، و هركس  
و در سايه اين گمراهي و ناداني، بدينسان جهان را بخون و آتش ميكشند، و جهانيان را از آسايش و خرسندي                         

 .بي بهره ميگردانند

ند و بدينسان پي خواستهاي بي ارج خود را           دين آنست كه آدميان از آفريدگار و خواست او ناآگاه نمان           
 . نگيرند

 



  ـ  دين شاهراه زندگانيست٢
 

دين . ولي نياز بسيار هست   . بسياري بدين نياز  نمي بينند     
شاهراه زندگانيست، اگر نباشد مردمان هر گروهي راه             
ديگري گرفته گمراه گردند و از هم پراكنند، اگر نباشد              

 پديد آيد و رشته       هركسي سود خود جويد و كشاكش        
 .باهمي گسيخته گردد

آدميان راه زندگي را نميشناسند،     : چيزيست بسيار آشكار  
اندازند، روان را    و بي هيچ شوندي خود را به رنج مي           

ناتوان گردانيده رشته را بدست آز و هوس و خشم و كينه              
 .ميدهند

بهر شناختن نيك و بد و راست و كج بآدميان خرد داده            
دين آموزگار  . ها را نيز آموزگاري بايد      ولي خرد . شده

 .خردهاست
 صوفيان و خراباتيان، و اين گمراهيهاي         يآن نادانيها 

 .ماديان، هريكي گواه ديگري به اين گفته هاي ماست
آنانكه ميپندارند با دانشهاي نوين بدين نيازي نمانده،           

با آن دانشهاست كه      . اين گمراهي ديگري از ايشانست      
 . در ميان ميباشداينهمه گمراهيها
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بگمان آنان روزهايي كه مردمان نادان  ميبوده اند كساني برخاسته              . بسياري از مردم بدين نياز  نميبينند        
 . ولي اكنون بآنها نيازي نميباشد،براي راه بردن آنان دينهايي بنياد نهاده اند

ه زندگانيست، كه اگر نباشد هر        دين شاهرا . بدين نياز بسيار هست    . ولي اين از نارسايي انديشه هاست       
آدميان چون با هم ميزيند و سود و زيانشان . گروهي راه ديگري گيرند، كه هم گمراه گردند و هم از هم پراكنند           

بهم بسته است ناچار بايد راهي باشد كه همگي پيروي كنند و مرز خود شناسند، و اگر نباشد هركسي سود خود                      
 .باهمي گسيخته گرددجويد و كشاكش پديد آيد و رشته 

شما اگر دبستاني بنياد نهيد يا انجمني برپا كنيد ناچار باشيد           . اين چيزيست كه در خورد چون و چرا نيست        
پس چگونه تواند بود كه صد مليونها مردمان با هم زيند و بيك دستوري يا راهي نياز                    . دستوري بهر آن نويسيد   

 .ندارند

: بايد گفت. در آنست كه آيا خود مردمان آن راه را توانند گزاشت؟     اكنون سخن   . بيگمان بايد راهي باشد   
مردمان  اگر  نيك و  بد و  سود و  زيان را شناختندي  براه چه نياز افتادي، و چون  نميشناسند                            . نتوانند گزاشت 

 .پيداست كه خود راهي نيز نتوانند گزاشت

ندارهاي بيپا گرويده  در برابر  گنبدها ميايستند         آدميان معني جهان را نميدانند و بپ      : چيزيست بسيار آشكار  
و بي هيچ   .  و از مردگان گشايش كار  ميتلبند، و راه زندگي را نميشناسند و بجاي همدستي با هم مينبردند                        

شوندي جنگها بر پا ميكنند و  خود را به رنج مياندازند،  و خرد را نميشناسند و از آن بهره نميجويند، و روانها را                          
 .ان گردانيده رشته را بدست آز و هوس و خشم و كينه  ميدهندناتو

 !.راهي  نميبايد؟ چگونه توان گفت كه يك!.  پس چگونه توان گفت كه بدين نيازي نيست؟

پس چه  . خدا بآدميان خرد داده كه نيك و بد را  بشناسند              : شما خود ميگوييد  «: كساني خواهند گفت  
راستست، بهر شناختن نيك و بد و راست و كج بآدميان خرد داده شده ولي                  : ميگوييم.  »!نيازي بدين  ميباشد؟   

 .دين آموزگار خردهاست. خردها را نيز آموزگاري بايد

خردها از اين   . ولي آموزگاري   ميبايد كه آميغها را بياد آنها اندازد            . خردها از دريافت آميغها در نمانند      
خرد نيز هر آميغي را تواند      .  ديد ولي بايد به پيشش آورده شود       چشم هر چيزي را تواند    . باره ماننده چشم هاست   

 .ولي بايد بآن ياد آورده شود. دريافت

گذشته از اين، آدمي چنانكه از گوهر روان، خرد را دارد، از گوهر جان داراي پندار و انگار و آز و                            
آدميان چون بخود باز مانند، گوهر      هوس و كينه و ماننده اينها باشد، كه بآخشيج خرد است، و چنانكه گفته ايم                  

جاني نيرومند گردد، و پندار و انگار و خودخواهي و ماننده هاي اينها چيره باشد و از اينرو خرد ناتوان گرديده                        
 .اين دينست كه تواند روانها را نيرومند گرداند و خردها را بتكان آورد.  چه بسا كه يكباره از كار افتد

 .شرفت دين با خردهاست، و خردها نيز با دين نيرومند گردداين يك نكته ايست كه پي

ما از صوفيان و خراباتيان كه دسته هايي در شرق  ميبوده اند، و از ماديان كه گروه انبوهي در غرب                              
آن نادانيهاي  .  ميباشند، در اين كتاب نام برده از نادانيهاي آنها و از گمراهي هاي اينها نمونه هايي ياد كرده ايم                     
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هريكي گواه  .  وفيان و خراباتيان و اين گمراهيهاي ماديان هريكي گواه ديگري براستي گفته هاي ماست                   ص
ديگريست كه مردمان بدين نياز بسياري  ميدارند، و اگر نباشد بگمراهيهاي گوناگوني افتند، كه گذشته از آنكه                    

 . از يكديگر نيز جدا گردنداز شناختن معني راست زندگاني و از زيستن بآيين بخردانه دور مانند،

صوفيان هنوز  .  صوفيان و خراباتيان در ايران و اين پيرامونها  ريشه  ميداشته اند كه هنوز كنده نشده                        
صدها شعر در گردشست كه از چند        ) از خيام و حافظ   (از خراباتيان نيز    .  ميباشند و در هر شهري يافته  ميشوند        
 .  ها پديد آورده اندسال باز شرقشناسان هياهويي درباره آن

شما اگر گفته هاي اين دو گروه را بينديشيد و با هم سنجيد، خواهيد ديد كه گذشته از آنكه هر دو رشته                       
اين جهان هيچست و پوچست و ما       «: خراباتيان  ميگويند  . سراپا گمراهيست، هريكي آخشيج آن ديگري  ميباشد       

.  د، ولي صوفيان الف از ديدن خدا و پيوستن به او ميزنند                ، و بخدايي باور  نميدارن       »از آن هيچي  نميفهميم      
بايد بخود سختي   «: ولي صوفيان  ميگويند   . »بايد هميشه خوش بود و پرواي هيچي نداشت        «: خراباتيان  ميگويند  

اه  ميخوانند ولي صوفيان آنان را بخانق     ) يا ميكده (» خرابات«خراباتيان مردمان را به     . »داد و از خوشيها دوري گزيد     
 .اينها گذشته از آنكه همه نادانيست بدينسان آخشيج يكديگر است. ميكشند

هستي را جز اين دستگاه سترساي        : از ماديان كه بيشترشان دانشمندانند گمراهيهاي بسياري شمرده ايم           
، زندگي  مادي  نميشناسند، از گوهر روان در آدمي ناآگاهند، آدمي را نيكي پذير  نميدانند، خرد را  نميشناسند                    

 .اينها هريكي گمراهي بزرگ ديگري  ميباشد.  را نبرد و جهان را نبردگاه زندگاني  ميدانند

اين نادانيها و گمراهيها زيانش تنها آن نيست كه صوفيان و خراباتيان و ماديان از دريافت آميغها بي بهره                      
رزوي آنكه بخدا پيوندند بخانقاه ها خزيده مثال صوفيان بآ. بوده اند، اين نيز هست كه راه زندگي را گم كرده اند    

سختيها بخود داده اند، و بپندار آنكه خدا اين جهان را دشمن  ميدارد، بكاري يا پيشه اي برنخاسته ديگران را نيز                       
خراباتيان پرواي هيچي   .  بدينسان يك راه بسيار كجي بهر زندگي پيش گرفته اند           . تا توانسته اند باز داشته اند      

ماديان . مه بباده خواري و ياوه بافي فهليده، و گذشته از خود، زنان و فرزندانشان را بدبخت گردانيده اند                 نداشته ه 
چنانكه بازنموده ايم اينان با      . در زمان مايند و  مي بينيم كه با لغزشهاي خود چه زيانهايي بجهان رسانيده اند                     

 تر اكش را در ميان آنان هرچه بيشتر و سخت          بدآموزيهاي خود باد بآتش آز و خودخواهي آدميان زده و كش            

 .يك شوند بزرگ گرفتاريهاي امروزي جهان همان لغزشهاي ماديانست. گردانيده اند

اينان ميپندارند  . آنانكه  ميپندارند  با  دانشهاي نوين  بدين نيازي نمانده، اين گمراهي ديگري از ايشانست                 
كرشته آميغهاي بسيار گرانمايه تري كه در پشت سر دانشهاست             آميغها همانهاست كه دانشها  مينمايد، و از ي           

 .با آن دانشهاست كه اينهمه گمراهيها در ميانست: به اينان بايد پاسخ داد و گفت.  ناآگاهند
 



  ـ  جهان هميشه در پيشرفتست٣
 

 بندي از ورجاوند    يك اين. جهان هميشه در پيشرفتست   
 .آيين خداست

ين پيدا شده اند هميشه رو       آدميان از زمانيكه بروي زم     
ولي اين پيشرفت   . بسوي بهتري داشته هميشه پيش رفته اند      

يكي از راه دانشها، ديگري از راه خرد         : از دو راه بايد بود    
ولي هميشه پي هم    . اين دو راه از هم جداست      ). يا دين (

 .بايد بود
 

 
: نمايد   اين را دانشها  نيك  مي         .جهان هميشه در پيشرفتست، اين يك بندي از ورجاوند آيين خداست            

اين زمين ما كه يك بخش از يك دستگاه بسيار بسيار بزرگيست، نخست تهي   ميبوده و هيچي در آن ديده                            
سپس روياها در آن پيدا شده و كم كم گياهان و درختان سر برآورده اند، و سپس زندگي نمايان                          .  نميشده

و هر زمان گونه ديگري پديد آمده و فزوني يافته اند، و سپس نوبت                 گرديده و جانوران رو بپيدايش نهاده اند         
اين داستان آفرش و پيدايشست كه دانشها در آن باره             .  آدمي رسيده و اين برگزيده آفريدگان پيدا گرديده          

 .بآگاهيهاي  بسيار ارجداري رسيده و ميرسد

وي بهتري داشته اند و هميشه گام بگام همچنان آدميان از روزي كه بروي زمين پيدا شده اند هميشه رو بس            
 .پيش رفته اند

جنگلها يا بن غارها  ميزيسته اند و هيچ يكي از افزارها   مينمايد كه روزي بوده كه آدميان در       دانشها  نيك  
 دام پروري  و خانه سازي  و            كشاورزي  و  درختكاري  و          هيچ يكي از   و كاچالهاي امروزي را  نميداشته اند،        

ه بافي  و مانند اينها را  نميشناخته اند، از دانشها و آگاهيها بيكبار بي بهره ميبوده اند، پوشاك و گستراك                           پارچ
نميخورده اند، زبان براي سخن گفتن در        ) يا گوشت جانوران  (نميداشته اند، خوراك جز از ميوه هاي جنگلي           

 ميداشته اند و هميشه پيش  ميرفته اند تا بآنجا كه            چيزيكه هست از همان آغاز رو بسوي بهتري         .  ميانشان  نميبوده  
امروز هستند رسيده اند، كه اگر كسي بخواهد تنها افزارها و كاچالها را بشمارد و يا فهرستي از دانشها و آگاهيها                      



 ......................................................................................................................................................................................     ....ورجاوند بنياد

 

٥٧  

) يا شهريگري (» سيويلزاسيون«همين پيشرفت آدميان در راه زندگانيست كه         .  دهد بايد چند سات را پر گرداند       
 .يده  ميشودنام

آنچه ما  ميبايد بگوييم اينست كه       .  اينها چيزهاييست كه دانشها  مينمايد، و ما سخني در آن باره  نميداريم             
 :هميشه از دو راه بوده و بايد بود) يا شهريگري(اين پيشرفت آدميان 

كه ميبايد آن (هيها  يكي از راه افزارسازي، و افزودن بشكوه بيروني زندگاني، و جلو رفتن در دانشها و آگا               
ديگري از راه نيرومندي روانها و شناختن آميغهاي زندگاني و افزودن براهنمايي خردها                ).  را راه دانشها بناميم   

 ).كه ميبايد راه دين يا خرد خوانيم(

آن يكي هوده اش چيرگي بيشتر بسپهر و            . اين دو دسته يكي نيست و هوده شان نيز يكي  نميباشد                 
اين يكي هوده اش چيرگي بجان و برخورداري بيشتر         . ر از نيروهاي آن و از باشاكهاي گيتيست       برخورداري بيشت 

 .از نيروهاي آدميگري و از آسايش و خرسنديست

ولي با اين جدايي بهم بسته است و هميشه بايد در پي هم و با هم باشد، وگرنه سودي در دست نبوده چه                         
 .بسا كه زيان خواهد برخاست

چنانكه گفتيم آدميان  از همان آغاز          . ه ها همان داستان خود پيشرفت يا شهريگريست           گواه اين گفت   
كه بگفته  (پيدايش رو بپيشرفت و بهتري داشته اند، و اينست از يكسو بساختن كاچالها و افزارها پرداخته اند                         

گ ميبوده تا سپس     دانشمندان تا سده ها و هزاره ها جز سنگ را نميشناخته اند، و هرچه ميساخته اند از سن                         
، و از يكسو نيز بكشاورزي و دامپروري و              )سفالكاري ياد گرفته يا بكانها دست يافته فلزها را شناخته اند                 

نگهداري مرغان و ساختن خانه ها و مانند اينها پرداخته اند، و همچنين دانشها و آگاهيها اندوخته اند و آتش را                        
نميدانيم چند هزاره گذشته تا     .  زبان براي سخن گفتن پديد آورده اند      شناخته در زندگاني خود بكار برده اند، و         

 .آدميان اين گامها را برداشته اند، اين ميدانيم كه بيك زمان درازي نياز داشته اند

آدميان از جنگلها و غارها بيرون آمده با دست خود خانه ها               : هرچه هست اينها پيشرفت بزرگي ميبوده      
نشسته اند، افزارها و كاچالهاي بسيار از سنگ يا از سفال يا از فلز ساخته در زندگاني بكار                      بنياد مينهاده اند و مي    

ميبرده اند، چهارپايان و مرغاني را در خانه پرورده از آنها سود ميجسته اند، آتش را شناخته از گرما و روشنايي                        
يهاي بسيار كاشته از بار آنها خوراكهاي        آن برخوردار ميشده اند، درختهاي ميوه ده گوناگون باال آورده و دانگ             

خوشمزه پديد ميآورده اند، زبان براي سخن گفتن داشته رازهاي خود بهمديگر آگاهي ميداده اند، از زمين و                      
 .كوهها و درياها و از آفتاب و ماه و ستارگان آگاهيها بدست آورده آنها را ميشناخته اند

چيزيكه هست  ما  ميدانيم آدميان از اينهمه پيشرفت،            .  بودهاينها هريكي گام بزرگي در راه پيشرفت مي         
. يافته اند  هوده اي كه بايستي  برنميگرفته اند، و از آسايش و خرسندي كه آرمان هر كسيست بهره شاينده نمي                    

 در هركجا .  را نشناخته دژآگاهانه با يكديگر زورآزمايي ميكرده اند        » باهم زيستن «زيرا كه مردمان هنوز معني       
در هر تيره اي آنكه زورش بيشتر ميبوده بسر ديگران          .  تيره هايي پديد آورده هر تيره اي جدا از ديگران ميزيسته          

 .مردان را كشته زنان را ببردگي ميبرده اند.  ميتاخته و بكشتار و تاراج ميپرداخته
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ا گذشته از آنكه     زير. اين رفتاريست كه با هم ميكرده اند و از اينجا يك بدي ديگري پديد ميآمده                     
خودشان هميشه دچار رنجها و گزندها بوده بهره از آسايش و خرسندي كمتر مييافته اند و ناتوانان در زير پا                           
لگدمال ميشده اند، يك زيان ديگر اين ميبوده كه  هر تيره اي از ديگران بيمناك زيسته، و در آنجايي كه                              

 نميكوشيده اند، خانه هاي استوار بنياد نمينهاده اند، باغها و               مينشسته خود را پايدار و جاويد نشناخته بآبادي            
 .كشتزارها پديد نميآورده اند، گله هاي بزرگ از چهارپايان  نميپرورده اند

داده و اين    » باهم زيستن «بدينسان ميگذشته تا كسي يا كساني برخاسته اند و بمردم درسهايي درباره                    
ايي توانند با همدستي زيست، و قانون يا آيين براي آنان گزارده بنياد               فهمانيده اند كه بجاي كشاكش و زورآزم       

 .كم كم در اين رشته نيز پيشرفت رخداده و مردمان به اينگونه زندگاني خو گرفته اند. نهاده اند» سررشته داري«

ين بوده  پس از اين بوده كه آدميان در زندگاني بهره از آسايش و خرسندي يافته اند، پس از ا                  : بايد گفت 
بساختن  بوده خود را پايدار شناخته        كه مي  هركجا   كه ايمني در ميان تيره ها پيدا شده و هريكي از آنها در                 

پس از اين   .  خانه هاي استوار و بزرگ، و پديد آوردن باغها و كشتزارها، و پروردن گله ها و رمه ها پرداخته اند                    
پس از اين بوده كه     .   كرده اند و هركسي بهنرنمايي برخاسته است       بوده كه به افزارها و ديگر هنرها دلگرمي پيدا        

پس از اين بوده كه پيشرفت درست گرديده        : يك جمله بگويم  .  نخست داد و ستد و سپس بازرگاني پديد آمده        
م تا اين هنگام چون پيشرفت تنها از يك راه ميبوده هوده درستي نميداده، ولي اين هنگا                .  و براه خود افتاده است    

 .كه از هر دو راه شده، بهوده درستي رسيده است

دو گونه زندگاني در ميان  ميبوده كه يكي را             : گواهي به اين گفته هاي ماست       » شهريگري«همان نام   
براي آنكه يكدسته كم يا بيش، آگاهيها       .  چرا چنين ميبوده؟  .  ميناميده اند » بيابانيگري«و ديگري را    » شهريگري«

ته با يكديگر بهمدستي ميزيسته اند و بآبادي زمين كوشيده ديه ها و شهرها پديد  ميآورده اند،                  از معني زندگي ياف   
و يكدسته در همان  دژآگاهي ديرين  بازمانده   همان  شيوه  زورآزمايي را  از  دست نميهشته اند، و اينست ديه                           

 .يا شهر نداشته در بيابان يا در دهكده هاي ناپايدار بسر ميداده اند

را  نميدانسته اند، و از اينكه هركسي          » باهم زيستن «اين خود بيگمانست كه آدميان تا هزاره هايي معني            
هر مردي خودرو بار آمده جز كينه       .  بايد پرواي ديگران كند و آسايش آنان را نيز بديده گيرد ناآگاه  ميبوده اند              

) يا در نهاد آدمي   (ه و اينكه در جهان        و ديگر خويهاي پست خود را نميشناخت        گو هوس و خودخواهي و رش      
نيك و بد توأم است و هركسي بايد خواهاي نيكيها باشد و از بديها بپرهيزد، بيكبار بآنان پوشيده ميبوده است، و                      

 .دانسته گرديده است) از راه دين: يا بهتر گويم(اين چيزها در سايه پيدايش مردان خدايي 

 



  پديد آيد ـ  بايد جنبشي نيز در رشته دين٤
 

جنبش دانشها كه از سده هاي بازپسين رخ نموده               
چنين گامهايي تاكنون   . گامهاي بزرگي در راه پيشرفتست     

 .برداشته نشده بود
چيزيكه هست تنها اين پيشرفت هوده درستي نتوانستي         

اين پيشرفت بايد با گامهاي بزرگي در رشته ديگري            . داد
 .ه پديد آيدبايد جنبشي نيز در اين رشت. توأم گردد

با اين توانايي كه امروز آدميانراست، و با آن نزديكي و            
بهمبستگي كه توده ها را پديد آمده، سخترين نياز بخرد و             
راهنمايي آن ميباشد، وگرنه زندگي هميشه پر از گزند و             

 .آسيب خواهد بود
اين بدترين بدبختيست كه از آنهمه دانشها آدميان بجاي         

 .سود زيان بردارند
 

و  تكانها بجهان داده و ديگرگونيها در زندگي          جنبش دانشها  كه از سده هاي بازپسين از اروپا رخ نموده           
چنين .  بايد آن را از آيين خدا شماريم و ارج گزاريم           .  پديد آورده، خود گامهاي بزرگي در راه پيشرفتست         

 .گامهايي تاكنون برداشته نشده بود

ت بتنهايي هوده درستي نداده و نتوانستي داد، و چنانكه گفته ايم تا                 چيزيكه هست اين جنبش يا پيشرف      
 .امروز بجاي سود زيان از آنها برخاسته است

اروپا كه گاهواره اين جنبشست، از روزي كه دانشها رواج يافته و افزارهاي نويني براي زندگاني ـ از                         
ف و تلفون و اتومبيل و هواپيما و راديو و             ماشينهاي ريسندگي و بافندگي و دوزندگي، و از راه آهن و تلگرا              

بسيار مانند اينها ـ بكار افتاده زندگي رو بدشواري نهاده و روز بروز دشوارتر گرديده و تا بجايي رسيده، كه                           
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انبوهي از مردمان از دانشها ـ بلكه از خود شهريگري ـ  بيزاري ميجويند و در آرزوي آنند كه بزندگاني ساده                          
 .ي باز گردندزمان بيابانيگر

در اروپا بايد، يا جنگ باشد كه ايمني از ميان برخيزد و كشتارگاهها بهر جوانان برپا گردد، و يا انبوهي از                      
 .مردم هر كشوري بيكار باشند و راه روزي برويشان بسته باشد

ا در دريا و  در هوا و  در خشكي  همديگر ر                 : اكنون جنگست و  اين حال جهان ميباشد كه  ميبينيم              
ميكشند، و آتش و آهن بروي شهرها ريخته بزنان و بچگان  بيگناه  نميبخشايند، و همه هوش و دانش و نيروهاي                       

چند سال پيش نيز آرامش ميبود كه ميديديم در هر كشوري مليونها            .  خود را در نابودي يكديگر بكار  مياندازند       
نگان سپاه آراسته با بيرقها در جلو، در خيابانها            بيكار و گرسنه ميبودند و حال بسيار دشواري ميداشتند، گرس             

اميد ه  برخي از مردم ب   .  كسان بسياري از گرسنگي مرده و يا از ترس چنان مرگي خود را ميكشتند               . ميگرديدند
در شهرهاي بزرگ بچگان      .برميخاستنديا بگناه ديگري     آنكه در زندان ناهار و شام آماده اي دارند، بدزدي               

در يكسو مرد و زن و بزرگ و خرد از گرسنگي ميمردند، و در يكسو                   . زارها شمرده ميشدند  بيخانمان با صده  
 .خوراكها خرنده پيدا نكرده  آنها را آتش زده يا بدريا  ميريختند

ما تنها شمارش يك سال را بدست آورده ايم كه در همه اروپا بيش از چهار مليون مردم از گرسنگي                          
 خود را كشته بودند و از اينسوي اندهاي بسياري از گندم و شكر و قهوه و ديگر                     مرده، و يا از بيم چنان مرگي       

 .خوراكها خرنده نداشته؛ سوزانيده يا بدريا ريخته بودند

يكي آنكه  : چنانكه گفته ايم اين از دو چيز برخاسته است        .  اين هوده ايست كه اروپا از جنبش دانشها برده        
بميان آمده، و اين لغزش با بدآموزيهاي بسيار و ريشه دار خود، باد بآتش              چون دانشها پيش رفته لغزش ماديگري       

نيز هر آنچه   .  آز و خودخواهي مردمان زده، و آنان را در نبرد و كشاكش با يكديگر دليرتر و پافشارتر گردانيده                  
 نبرد را در ميان      ديگري اينكه ميدان  .  آيين زندگاني از زمانهاي ديرين در ميان ميبوده همه را برانداخته است               
چنان كه گفته ايم همان ماشينهاي         .  آدميان  هرچه بزرگتر گردانيده و  افزارهاي فراوان بدست آنان داده                  

ريسندگي و كارندگي و ماننده آنها، و همان راه آهن و تلگراف و تلفون و اتومبيل، در حال آنكه براي نبرد با                          
اينها .  ر ميرود و آنرا هرچه سختر و دامنه دارتر ميگرداند            سپهر ساخته شده در كشاكش خود آدميان نيز بكا           

انند، افزارهاييست كه توانايان؛ ناتوانان را از تافزارهاييست كه آزمندان در دست ميدارند و يكديگر را بخاك ميغل   
 .پا مياندازند

نيرومند سايه دانشها جنگاچهاي گوناگون فراوان ساخته و بسيار               چون در   ،از آنسوي دولتهاي بزرگ    
گرديده اند، هريكي درانديشه چيرگي باروپا وآسيا وديگر جاها ميباشند و برسر اين با يكديگركشاكش ميكنند،                 

را  بويژه كه سران دولتها و سررشته داران توده ها، زندگي          . و هر چند سالي يكبار بجنگ و خونريزي برميخيزند         
 .بديگران چيرگي نمودن  نميشناسند د گرديدن وخواستي از زندگاني جز نيرومن سراسر نبرد ميشمارند و

چنانكه گفتيم  . اينهاست شوند آنكه اروپاييان از دانشها بجاي سود زيان  برميدارند            .  اينست داستان اروپا  
تاريخ تازه  : بايد گفت . در اينجا تنها از يك راه بوده و ناچار هوده درستي نداده              . پيشرفت بايد از دو راه باشد      
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٦١  

مان؛ امروز در آن حالي هستند كه چند هزار سال پيش نياكانشان ميبودند، كه در افزارسازي و                        مرد. گرديده
افزودن بشكوه زندگاني و  در  بدست آوردن  دانش و  آگاهي  پيش رفته،  ولي  راه  بهره مندي از  آن                                       

 .ني شهري آغاز كردندآييني بخردانه براي با هم زيستن نميشناختند، تا سپس شناختند و زندگا. نميدانستند

بلكه كساني زبان بالف     . اروپاييان، در آغاز اين جنبش، ارج بيش از اندازه بآن نهاده بخود ميباليده اند                 
كساني اكنون هم كه بآن دانشها ميپردازند،         . گشاده  جز خود ديگران را، بي بهره از شهريگري ميشمارده اند               

 .، بدين يا بهيچ چيز ديگري نياز نميبينندچندان بخود فريفته ميشوند، كه چنانكه گفتيم

دانشها جهان را راه نميتواند برد و نتواند         : امروز چيزيست بسيار آشكار   . ولي اينها همه از خام انديشيست      
پيش چشم ماست و هر باخرد و آگاهي نيك ميداند كه جهان بيكراه بن بستي                اين گرفتاري جهانست كه در    . برد

 .در آمده است

ولي اين بايد با    . اين دانشها گامهاي بزرگي در راه پيشرفت آدميان بوده         : نست كه ما ميگوييم   راستش هما 
 .بايد جنبشي نيز در اين رشته پديد آيد.  توأم گردد) يا خرد(گامهاي بزرگ ديگري در راه دين 

ايد بدانند كه   ب.  بايد مردمان بدانند كه آدمي برگزيده آفريدگانست و زندگاني جانوران او را نه شاياست              
بايد بدانند كه اين جهان يكدستگاه       .  نه آدميان را بنبرد و كشاكش نيازي هست و نه آن شاينده آدميان ميباشد                

بسيار شگفت و بزرگيست كه آدمي هرچه بيشتر ميانديشد بيشتر خيره ميماند، بدانند كه اين دستگاه نابآهنگ و                     
بدانند .  ميانست و بيگمان آن خواست اين زيست جانورانه نميباشد          بيهوده نتواند بود و بيگمان خواستي از آن در         

كه خدا بآدميان خرد داده كه براهنمايي آن، نيك از بد و سود از زيان بشناسند و از آسايش و خرسندي بهره مند              
. زي نيست بدانند كه توده ها توانند با هم چنان زيند كه خاندانها ميزيند و بجنگ و خونريزي كمترين نيا                  . گردند

بدانند كه زندگاني كه بدينسان با خودخواهي و آزمندي و نبرد و جنگ و               . بدانند كه جنگ را بايد با بديها كرد       
نادانيها گذرد پايان آن بيش از اين نخواهد بود كه هركس پس از چهارده يا پنجده سال زيستن با بيم و پشيماني                        

 .بدرود جهان گويد و بزير خاك رود

د اينها يكرشته آميغهاييست كه در استواري همسنگ دانشها، و در سودمندي و گرانمايگي برتر          اينها و مانن  
بايد بجوانان و نوآموزان درس     . هركسي بايد اينها را نيك بداند و بدل سپارد و دستور زندگي گيرد             . از آنهاست 

هاي آبادي جهان و نيكي جهانيان      بايد هميشه و در همه جا خردمندان و دانشمندان كه خوا          . اين آميغها داده شود   
 .بايد در همه جا آيين زندگاني، اين آميغها باشد. ميباشند پشتيباني از اين آميغها نمايند

با اين توانايي كه امروز آدميانراست و صدها افزار، چه بهر نبرد و چه بهر جنگ و خونريزي، در دست                        
پديد آمده و همه جهان بهم پيوسته، سخترين نياز بخرد و            ميدارند، و با آن نزديكي و بهمبستگي كه توده ها را              

 .راهنمايي آن ميباشد، وگرنه زندگي هميشه پر از گزند و آسيب خواهد بود

 .اين بدترين بدبختيست كه از آنهمه دانشها، آدميان بجاي سود زيان بردارند
 



  ـ  دين زبان سپهر است٥
 

شادن دين بهر آگاهانيدن از ناپيداها نيست، بهر گ             
رازهاي . ناپيدا را جز خدا نداند    . رازهاي نهفته جهان نيست   

نهفته بسياري از آنها ناگشادنيست، و آنچه گشادنيست كار            
 .آنها با دانشهاست

آنچه را كه از سپهر      . دين از اين باره زبان سپهر است       
دين . توان فهميد باز نمايد، و از آنچه نتوان فهميد باز دارد           

 . اينستدر پايگاه واالترش
بهر . ر افزودن ببار زندگاني نيست       هبدين  همچنين  

 .برداشتن از آن بار است
 

 
انبوهي از مردم ميپندارند دين بايد آگاهي از ناپيدا دهد و از نابوده ها و ناديده ها سخن گويد، بايد                             

.   كي پديد آمده؟   جهان چگونه پديد آمده و    : رازهاي نهفته جهان را بگشايد و هركسي هرچه پرسيد پاسخ دهد           
خدا چرا نيكيها را با بديها      .  خدا چيست و در كجاست؟    .  كي پايان خواهد پذيرفت و چگونه خواهد پذيرفت؟        

 .چرا دراها و گزاها آفريده؟.  ؟هتوأم گردانيد

ها دين بهر آگاهي دادن از ناپيداها نيست، بهر سخن گفتن از نابوده ها و ناديده                 . اينان معني دينرا نميدانند   
ناپيدا را جز خدا كسي نداند، رازهاي نهفته جهان             . نميباشد، بهر گشادن رازهاي نهفته جهان نبوده و نيست            

بسياري از آنها ـ از آغاز آفرش، پايان جهان، چبود خدا، توأم بودن نيكيها با بديها و ماننده اينها ـ نگشادنيست و                        
آن دانشهاست كه بايد    . آنها باز است كارشان با دانشهاست     آنچه گشادنيست و راه بسوي      .بايد همچنان بسته بماند   

 .به اينها پردازد و از راه جستجو و آزمايش بهوده هايي رسد

دين از اين باره زبان سپهر است، آنچه را كه با دريافت ساده و از راه خرد از سپهر توان فهميد  باز نمايد و                   
 .االترش اينستدين در پايگاه و. از آنچه نتوان فهميد باز دارد

 .اين يك پايه اي در پاكدينيست كه بآنچه از سپهر نتوان فهميد نفهلند
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از خود  باز گزارده اند، يكي       ) با چامه (خراباتيان كه گروهي از گمراهان ميبوده اند و گفته هاي بسياري             
خرد نيز گره   .  اه بجايي نبرديم  ما جستيم و ر   .  ما  نميدانيم از كجا ميآييم و بكجا ميرويم        «: از گفته هاشان اين بوده    

 .، و همين را ايرادي بدين شمارده دستاويزي بهر بيديني خود گرفته اند»از كار  نميگشايد

 .اينان نيز معني دين را ندانسته  ميپنداشته اند كه بهر دانش آموزيست، بهر گشادن رازهاي نهفته جهانست

چون آغاز و انجام جهان دانسته نيست، بايد          «:  اند همين خراباتيان از گفته هاي خود چنين هوده گرفته           
بايد دمي را كه در آنيم گرامي شمارده بخوشي فهليد و            . بزندگي ارجي نگزاشت و پرواي گذشته و آينده نكرد        

اين يك نمونه ايست كه از فهليدن بچيزهايي كه راه بازي نميدارد چه گمراهيها . »با باده و چنگ و چغانه بسر برد     
 .پديد آيد

در .  چيزهايي را كه جسته ايد و نيافته ايد بخاموشي گراييد و سربسته گزاريد            «: در پاسخ آنان ميبايد گفت    
بايد بزندگي ارجي نگزاشت و پرواي گذشته و آينده             «: اينكه ميگوييد .  جهان نه هر چيزي را توان دانست         

ما اگر ندانيم   .  د از دانسته ها نيز چشم پوشيم      ما اگر چيزهايي را ندانيم نباي     .  گمراهي ديگري از شماست   » ...نكرد
از بي پروايي بزندگي جز      .  پروا باشيم  آغاز جهان چه بوده و پايانش چه خواهد بود، نبايدكه بزندگي نيز بي                

 خرد بما داده كه در       ،اگر خدا آغاز و انجام جهان را از ما پوشيده داشته            .  بدبختي چه هوده اي توان برداشت؟      
اگر از راز توأم بودن نيكيها و بديها ما را          .   كه هستيم نيك و بد، و سود و زيان را از هم باز شناسيم               اين زندگاني 

 .بما پرگيده و توانايي داده كه با بديها در نبرديم و آنها را  براندازيم نياگاهانيده 

.  ه زندگاني ميپندارند  ، دين را چيزهايي دركنار     )همان پيروان كيشها  : يا بهتر گويم  (نيز انبوهي از مردم،      
ميدارد كه مردمان بايد    » گرامي داشتگاني «بگمان ايشان خدا پاس و شكوه ميخواهد، و از مردم پرستش ميتلبد،               

دين دستور اين پاسداري و     .  آنها را بشناسند و بزرگ دارند، و نامهاشان از زبان نيندازند و يادشان از دل نبرند                  
.  د دهد آنست كه دينداران در آنجهان ببهشت روند و بيدينان در دوزخ باشند              پرستش ميباشد، و هوده اي كه باي      

بگمان اينان دين   .  چون خدا را بجاي يك پادشاه خودكامه هوسمندي گرفته اند، بدين نيز اين معني را داده اند                  
 .چيزهايي نيز ببار زندگاني ميافزايد

خدا از چنين   . دا را نشناختن و به او دروغ بستنست       اين خ . ولي اين معناي بسيار پستيست كه بدين داده اند        
 .دين بهر افزودن ببار زندگاني نيست. ديني بيزار ميباشد

اينان خدا را چه ميپندارند كه برايش پيرامونيان        .  ، آن را جز بت نتوان شمرد      »گرامي داشتگان «اما داستان   
 !. خدا اسكندر مگدونيست؟مگر!.  اي بيخردان مگر خدا پادشاه خودكامه ايست؟.  ميشمارند

اين خود مردمانند كه گاهي     . دين نه تنها بهر افزودن ببار زندگاني نيست، بهر برداشتن از آن بار نيز هست               
به بت پرستي گرايند و چوبي يا سنگي را خدا پنداشته در برابر آن گردن كج كنند، و قربانيها گزارند و رنجها و                        

بندند و در برابر هر گنبدي يا گوري فروتني نمايند و بالبه و زاري فهلند، و بهر                 زيانها برند، و گاهي بمردگان دل       
را فراموش گردانيده خود را با         گرديدن بگرد فالن بارگاه سفر كنند و رنجها برند و گاهي معني آدميگري                 
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اشند خود را دچار    جانوران يكسان، و زندگي را كشاكشهاي جانورانه پندارند، و بي آنكه نيازي دارند يا ناچار ب                
 . آن خود مردمانند كه بار خود را گران ميگردانند، و دين بهر سبك كردن آنست. جنگها و كشتارها گردانند

 
 
 
 
 
 
 



 . ـ  آيا بخدا نبايد پرستيد؟٦
 

 .. آيا با او نبايد نياييد؟..آيا بخدا نبايد پرستيد؟: ميگويند
 از  پرستش بخدا او را شناختن و از خواست و          : ميگويم

آيين او آگاهيدن، و معني جهان و زندگي را دانستن، و               
پرستش بخدا آنست كه هركسي نه      . بآيين خرد زيستن است   

تنها پرواي خود، پرواي همگان كند، هركسي در آرزوي           
آبادي جهان باشد، هركسي بايد با بديها بجنگد و با                  

اينهاست كه خدا   . بهترين پرستش اينهاست  . گمراهيها بنبردد 
 .خشنود گرداندرا 

و لب   ،و بخود سختي دادن      ،خوشيها پرهيزيدن  از
جنبانيدن، و البيدن و زاريدن، و از خدا بخواهشهاي نابجا            

سودي دارد كه خدا را       ه  برخاستن، و اينگونه كارها چ      
 .خشنود گرداند

اما نياييدن، آن چيزيست كه بايد ما خود كنيم، نه آنكه            
تا آنجا  (سيم، و ببزرگي او     ما چون خدا را ميشنا    . خدا تلبيده 
پي ميبريم، بايد گاهي در برابرش بنيايش و           ) كه ميتوان 

فروتني فهليم، و بايد سپاسها به او گزاريم و ورجاوند نامش             
 .را پاسداريم
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انبوهي از مردم چون دين را بمعنايي كه در كيشهاست شناخته و آن را بهر پاس و شكوه خدا دانسته اند،                       
 :معني راست آن را باز مينماييم با يك شگفتي  ميگوينداكنون كه ما 

 »!.با او نبايد نياييد؟!.  آيا بخدا نبايد پرستيد؟«

پرستش بخدا؛ او را شناختن، و از خواست و از آيين او آگاهيدن، و معني جهان و زندگي را                     : مي گوييم 
اهي را بكشد و نه تنها پرواي خود        پرستش بخدا آنست كه هركس آز و خودخو       .  دانستن و بآيين خرد زيستنست    

ه پرواي همگان كند، هركسي در آرزوي آبادي جهان باشد، هركسي با بديها بجنگد، با گمراهيها بنبردد، ب                        
اينهاست كه خدا را    .  بهترين پرستش اينهاست  .  كم گردانيدن بيماريها كوشد   ه  برانداختن دراها و گزاها فهلد، ب     

 .خشنود گرداند

اين .  شما نيز در اين جهانيد و بايد به اين جهان فهليد            : ميگويم.  »ا كارهاي اين جهانست   اينه«: ميگويند
 !.اين از كجاست كه خدا پرداختن به اين جهان را دوست ندارد؟.  جهان را خدا آفريده و زيستگاه شما گردانيده

 .»بايد در انديشه آن جهان بود و بآبادي آنجا فهليد«: ميگويند

چشده كه در انديشه    .  در اين جهانيد بايد در انديشه اين جهان باشيد و بآبادي اينجا كوشيد              تا  : ميگوييم
 !.اين چه نادانيست كه در مغز شما جا گرفته؟!.  مگر اين جهان را جز خدا آفريده؟!.  اين جهان نباشيد؟

ن جهان نيك نخواهيد    آنگاه اين جهان و آن جهان بهم بسته اند و شما تا در اين جهان نيك نباشيد، در آ                    
 .مردمي كه در اين جهان با خواري و پستي زيند، در آن جهان خوارتر و پست تر خواهند بود.  بود

از خوشيها پرهيزيدن، و بخود سختي دادن، و لب بنام خدا جنبانيدن، سبحه شماردن، و البيدن و زاريدن،                    
 و اينگونه كارها كه صوفيان يا پيروان كيشها            و از خدا بخواهشهاي نابجا برخاستن و سوگندهاي پياپي دادن،            

 !.اينها چسودي دارد كه خدا را خشنود گرداند؟.  پرستش بخدا پنداشته اند، جز چيزهاي بيهوده اي نيست

ما چون خدا را ميشناسيم و        .  اما نياييدن، آن چيزيست كه ما خودمان بايد كنيم، نه آنكه خدا تلبيده                  
پي ميبريم و خود را آفريده او مييابيم، بايد گاهي بيادش برخيزيم، و در برابرش                 ) انتا آنجا كه ميتو   (ببزرگي او   

اين باياي .  بايد سپاسها به او گزاريم، و ارج شناسي نماييم و ورجاوند نامش را پاسداريم        .  بنيايش و فروتني فهليم   
 . خواهد گشتنيك نهادي ماست و سود آن، كه استواري روان و خرد خواهد بود، بخود ما باز

 



 . ـ  درباره فرهش چه ميگوييد؟٧
 

 آيا چنان كاري    ..درباره فرهش چه ميگوييد؟   : ميگويند
 .تواند بود؟
 ..فرهش چيست و شما آنرا بچه معني ميدانيد؟: ميگويم

يا اگر آنست كه فرشته از آسمان بيايد و پيام آورد، و               
ميانه خدا با كسي پرده برخيزد، چنين چيزي بيكبار                 

 .غستدرو
فرهش آنست كه خدا كسي را بآميغها دانا گرداند، و              
براي تكان دادن بفهمها و خردها و نبرديدن با نادانيها و               
گمراهيها برانگيزد، چنين چيزي چه شگفتي دارد و چرا             

 .نتواند بود؟
از . اين چيزيست كه بارها بوده است و همه ميدانند           

 راه زندگي   آدميان كه در  . آنسوي اين باينده پيشرفت است    
 .پيش روند، پيشرفت در رشته دين جز بدينسان نتواند بود

 
 

 انبگمان آن  .  انداخته اند معناييست كه بفرهش ميدهند             انيكي از نادانيها كه كيشها بميان مردم             
گيخته پرده  برانگيختگاني كه بوده اند فرشته از آسمان بنزد آنان  ميآمده و از خدا پيام  ميآورده، و ميانه خدا با بران       

از اينگونه پندارها   .  برميخاسته كه او از خدا هرچه  ميخواسته  ميپرسيده، و پيغمبر اسالم بديدن خدا رفته است                    
بسيار رواج داده اند، و اينها هوده اش آن شده كه انبوهي از دانشمندان درباره فرهش بدگمان شده، بلكه آنرا از                      

 .ند باز كرده اندريشه دروغ دانسته گاهي نيز زبان بريشخ
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 !.آيا چنان كاري تواند بود؟. شما درباره فرهش چه ميگوييد؟: از اينرو كساني بپرسش برخاسته ميگويند

اگر آنست كه فرشته از آسمان بيايد و پيام از            .  فرهش چيست و شما آن را بچه معني ميدانيد؟         : ميگويم
خواست بپرسد و گاهي با خدا ديدار كند، اين بيكبار            خدا بياورد، و ميانه خدا باكسي پرده برخيزد و او هرچه               

 .دروغست و نبايد پذيرفت

خدا كه تواند   !.  آنگاه آسمان كجاست؟  !.  خدا مگر در آسمانست؟    : در اين، چند ناداني رويهم آمده       
ه، بدتر از هم  !.  چه نياز بفرستادن فرشته بوده؟     ) بدل او اندازد  (آنچه خواهد و به هركه خواهد يكسره فرهد            

 !.اينان خدا را چه  ميپندارند كه چنين گستاخيها  مينمايند؟.  بآسمان رفتن پيغمبر اسالمست

بگمان آنان برانگيخته با خدا     . ميبوده از همان معناست   » پيغام آور «و  » پيغامور«كه همانا نخست    » پيغمبر«نام  
 .لطست و معناي راستي را در برنميدارداين نام غ: اينست ما ميگوييم. بسخن  ميپرداخته و پيغام ازو  ميآورده

فرهش بمعني راست خود آنست كه خدا هر زماني كه خواهد كسي را  برگزيند و او را بآميغهاي                              
زندگاني، به اندازه نياز زمان، دانا گرداند، و او را براي تكان دادن بفهمها و خردها و نبرديدن با گمراهيها و                            

 !.نه برانگيزد، چنين چيزي چه شگفتي دارد و چرا نتواند بود؟نادانيها و گشادن يك شاهراه بخردا

بنيادگزاران دين هريكي در زمان خود، در       .  اين چيزيست كه بارها رخداده و بوده است و همگي ميدانند          
زمينه شناختن معني جهان و زندگاني، بيمانند  ميبوده و هريكي آميغهاي بسيار ارجداري را ميان مردمان رواج                      

 :من بيك مثلي بس ميكنم.  و هريكي جهانيان را چند گامي پيش برده استداده، 

در زمان اين پاك مرد ايراني         . زردشت نخست كسيست كه در تاريخ بنام برانگيختگي شناخته شده              
هايي را از     بت پرستي تنها آن  نميبوده كه تنديسه          بت پرستي چيست؟    . جهانيان گرفتار  بت پرستي  ميبودند       

بت پرستي همچون ماديگري يك گمراهي       .  سنگ يا از فلز بسازند و در برابر آن بنيايش پردازند              چوب يا از  
 .ريشه دار و شاخه داري ميبوده و زيان آن در همه بخش هاي زندگاني نمايان  ميشده

ا  بت پرستي از اينجا برميخاست كه مردمان كارهاي سپهر را با يكديگر ناسازگار ميديدند  ـ  زيرا باران ر                     
بچه را ميديدند كه    . ميديدند كه ميبارد و كشتها را  ميپروراند و از آنسوي تگرگ آن را كوبيده از ميان  ميبرد                      

بهستي  ميآيد و روز بروز بزرگتر  ميشود، و از آنسوي يك بيماري او را از پا انداخته بنيستي  ميرساند، و بادي را                           
كشتيبانان ياوري  ميكند ، و از آنسوي باد ديگري آن را پيچانيده                ميديدند كه در دريا كشتيها را راه ميبرد و ب           

بلكه آنرا چند   . بزيرآب  ميفرستد  ـ  اينها را چون آخشيج هم  ميديدند باور نميكردند كه جهان يكدستگاه باشد                   
ده به  از اينرو خدايان بسياري از پندار خود پديد آور           . دستگاه دانسته چند دستي را در آن كارگر ميشماردند           

از آنسوي اينان  . هريكي تنديسه هايي ميتراشيدند يا ميساختند، و در بتخانه ها گزارده در جلوش بنيايش ميفهليدند              
 و خشم و كينه و آز و كامجويي و            گـ  از رش    جانورانه خدايان را همچون آدميان داراي سهشها و خيمهاي         
ودند و براي جلوگيري از گزند و آسيب آنها           بدر ترس  مي   مانند اينها  ـ  ميشماردند، و از اينرو هميشه از آنان                

بگمان ايشان اگر كسي توانگر     . قربانيها  ـ  از گوسفند و گندم و جو و ميوه و ديگر چيزها  ـ  ببتخانه ها  ميبردند                       
 بردندي و ميبايست بهر جلوگيري اندي  از داراك خود را بنام خدايان جدا گرداند،                  گبودي خدايان به او رش    
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ك سرداري كه در جنگ فيروز درآمدي  ميبايست رسدي از تاراج بخدايان دهد، كسي كه چند دختر يا پسر                       ي
يا  گاهي نادانيشان تا بآنجا  ميكشيد كه سر پسر         .  بهر پرستش در بتخانه فرستد     را ميداشت ميبايست يكي از آنان    

ا ميبود  با يكديگر بجنگ برخاسته خونها از         دختر خود را در زير پاي بت ميبريدند، يا دو تيره كه خدايانشان جد              
 .همديگر ميريختند

ناداني مردمان در آنزمان تا بجايي رسيده بود كه ميبينيم در يونان با همه پيشرفت در راه شهريگري، با                         
در مصر كه يكي از كانونهاي       . خدايان پنداري خود آن رفتارها را ميكرده اند و آنهمه گرفتار آنها ميبوده اند                 

هريگري باستان شمرده شده مردم گاوي را با نشانه هايي برگزيده بخدايي برميداشته اند، و چون يكي ميمرده                    ش
در ديه ها گرديده ديگري را با همان نشان ميجسته اند، و چون مييافته اند برايش پرستشگاه ميساخته اند و                              

از مهر و   : لي در اينجا نيز خدايان پنداري بسيار      در ايران تنديسه هايي نميبوده، و     . بپرستشش كاهنان ميگمارده اند   
 .شهريور و ناهيد و مانند اينها ميداشته اند و گرفتار آنها ميبوده اند

اينها «: در چنين زمان تاريكي جهان، زردشت برخاسته و  با بت پرستي نبرديدن آغاز كرده و چنين گفته                   
 .»خدا نيز يكيست و او بيرون از اين جهان ميباشد. اين جهان همه يك دستگاهست. خدا نيستند و نتوانند بود

همچنين در كالبد خود    (آنچه از تاريخ بر ميآيد تا زمان زردشت مردمان كمتر ميدانسته اند كه در جهان                  
اينكه امروز بنام    . نيكيها با بديها توأم ميباشد، و آدمي بايد خواهاي نيكيها باشد و از بديها بپرهيزد                       ) آدمي

 .خته ميشود تا آنروز پايه اي در جهان نميداشته استشنا» فرهنگ«

كنون شما بينديشيد كه آن پاكمرد  بجهان  با چه ديده بازي مينگريسته و  آنچه را كه مليونها مردمان                            
درنمييافته اند، درمييافته، و از آنسوي در راه تكان دادن بخردها و فهمها، و آموختن آميغها و برانداختن                              

دليل !. سيبها و رنجها بخود هموار ميگردانيده ـ آيا چنين كاري نشان برگزيدگي او نيست؟                    گمراهيها، چه آ   
اگر !. اگر دانستنست پس چرا از صد مليونها مردمان تنها او دانسته؟                 !. بهمبستگي ميانه او با خدا نميباشد؟        
 !.كوشيدنست، چرا تنها او كوشيده؟

ست، و ميتوان آنرا دليل روشن ديگري بهستي             داستان برانگيختگي يكي از رازهاي شگفت سپهر ا            
 .آفريدگار شماريد

در برانگيختگان يك چيزي كه از ارج آنان ميكاهد و زبان خرده گيران را باز ميكند، آنست كه دينهاي                     
ايشان كه زمانش گذشته پيروان نادانشان اينرا بديده نميگيرند و آنها را برخ مردمان ميكشند، و اين مايه خواري                      

 :سخن را با يك مثلي روشن ميگردانم. نگيختگان و دينهاشان ميگرددبرا

همگي ميدانيم كه تا پنجسد و ششسد سال پيش جنگاچها، شمشير و نيزه و تيروكمان و سپر و خود و زره                      
در آنروزها اگر يك پهلواني، يا يك شواليه اي با خود و زره و                 . ميبوده، كه همگي مردمان با آنها جنگيدندي       

و شمشير و تيروكمان، در خياباني يا ميداني نمايان شدي همه چشمها بسوي او گرديدي و همگي او را يك                     نيزه  
ولي امروز اگر يك چنان كسي در يكجايي نمايان گردد، مردم            . جنگجوي آراسته اي  شناخته پاسش داشتندي       

 . جنگاچها بپايان رسيده استچرا كه زمان آن. همه بريشخند برخيزند و او را ديوانه پنداشته دنبالش كنند
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ولي . دينهاي پيشين نيز همان حال را ميدارد و چون زمان آنها گذشته، ناچار است كه امروز خوار نمايد                    
 .اين هيچگاه آميغها را ديگر نگرداند و از ارجي كه برانگيختگان داشته اند نكاهد

.  بدينسان كه گفتيم باينده پيشرفتست     از آنسوي فرهش به اين معني كه بازنموديم، و برخاستن برگزيدگان          
آدميان كه هميشه رو بسوي بهتري دارند و هر زمان چند گامي پيش روند، پيشرفت در ريشه دين جز بدينسان                        

 .نتواند بود
 



  ـ  در جهان گاهي دست آفريدگار نمايانست٨
 

جهان دستگاهيست درچيده، بخود ميگردد و از روي           
نيز در آن، دست آفريدگار     ولي گاهي   . ساماني پيش ميرود  

 .نمايانست
 .پيدايش برانگيختگان يكي از آن گاههاست

پيدايش برانگيختگان خود نشاني از هستي آفريدگار           
 .است

ارج را  . يك برانگيخته مردي همچون ديگران باشد        
 .گفته ها و آموخته هاي او دارد

 
 

 
ولي گاهي در آن دست       . ش ميرود جهان دستگاهيست درچيده، بخود ميگردد و از روي ساماني پي               

 .آفريدگار نمايانست

شب و روزش از خودش، زمستان و تابستانش از خودش، مرگ و زندگي               : جهان دستگاهيست خودكار  
اينها همه از . از خودش، تگرگ و باران از خودش، پيشرفت از خودش، افزودن بگوناگوني آفريدگان از خودش           

جهشهايي ـ در آن پيش     : ولي گاهي نيز كارهاي نابيوسيده ـ يا بهترگويم       . روي ساماني رخ ميدهد و پياپي ميشود      
 .دست آفريدگار در ميان كارها نمايانست: آيد، كه بايد گفت

دانشمندان از چگونگي پيدايش آفتاب و زمين و ديگر كره ها، و از پيدايش گياهان و درختان و جانوران                    
انگاشته هاي ـ آنان را براست داريم چنين         : گفته ها ـ يا بهتر گويم     و آدميان بر روي زمين سخن ميرانند، ما اگر           

 :ميگويند

روزي بوده كه آفتاب و ماه و زمين و ديگر ستارگان نميبوده و بجاي همه اينها يك توده بخاري در فضا                       
ز آن جدا   اين توده بخار ناگهان بگرد خود چرخيدن گرفته است، و در ميان اين چرخيدن، تكه هايي ا                 . ميايستاده
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گرديده و بفضا پرتاب شده و هركدام در يك دوري ديگري، هم بگرد خود و هم بگرد توده مادر، چرخيدن                        
 .آغاز كرده، كه زمين ما و ديگر كره ها و ماه ها از آن پديد آمده

در اين كره زمين، تا يك زمان بسيار درازي كه آن را كسي نميداند، از گياه و درخت و جانور و آدمي                         
سپس نيز هزاره هايي گذشته تا       . سر برآورده ) از گياه و درخت    (اني نميبوده، تا هنگامي رسيده كه روياها          نش

 .زندگي پيدا شده و جانوران پديد آمده، سپس نيز هزاره هايي گذشته تا آدمي نمايان گرديده

اي بوده، و در     اينها چيزهاييست كه دانشها  ميگويند، و شما چون نيك بينيد هريكي كار نابيوسيده                       
 :دست آفريدگار نمايانست: اينجاهاست كه ما ميگوييم

 !.توده بخار كه در فضا ايستاده بوده، از چه و چگونه چرخيدن گرفته؟

تكه هايي كه از آن جدا گرديده از چه راه و با چه شوندي بگرد خود و بگرد توده مادر چرخيدن آغاز                         
 !.چشده كه چنان ساماني پديد آمده؟!.  اي افتاده؟چشده كه هريكي در يك دوري ويژه !.  كرده؟

زندگي در اين از كجا و از چه راه پديد            !.  در روي زمين كه گياه و درخت نميبوده چگونه پيدا شده؟            
 !.آمده؟

اگر از بوزينه برخاسته اين جدايي در        !.  پس از همه اينها، آدمي با گوهر ويژه روان، چگونه پيدا شده؟              
 !.اده؟گوهر چگونه رخ د

 !.نه آنست كه خواست آفريدگار در ميان بوده؟!.  نه آنست كه در هريكي از اينها جهش پيش آمده؟

. در آن نيز خواست آفريدگار در ميان، و دست او نمايانست             . پيدايش برانگيختگان نيز از اينگونه است      
نميگويد، و جز بسود جهانيان       يكمردي از ميان ديگران سر برميفرازد، و راه زندگي مينمايد، و جز آميغها                      

چنين كسي جز برانگيخته خدا نتواند بود، و جز بخواست خدا نتواند                    ... نميكوشد، با همه گمراهيها نبردد       
 .برخاست

پيدايش برانگيختگان، خود نشاني از هستي آفريدگار است، در همينجاست            : از همينجاست كه ميگوييم   
 .خدا جهان را بخود نگزارد: كه ميگوييم

اين در خود سپهر هست كه گاهي كسي با نيروي ويژه اي برخيزد و مردمان را بآميغها                    : ساني ميگويند ك
بودن در سپهر بآخشيج گفته ما      . همان سپهر كارخانه خداست و ما نيز از آن سخن ميرانيم           : ميگويم. آشنا گرداند 
 .نخواهد بود

ارج را بخود يك برانگيخته ميگزارند، و       يك گمراهي بزرگي درباره برانگيختگي اينست كه كساني همه          
چنين ميپندارند كه او در گوهر و آفرش بديگران برتري داشته، و خدا كه او را برگزيده،  بهر شناسانيدنش بوده                       

پيروان هر ديني درباره    . و از اينروست كه در دين جايي بهر او باز  ميكنند، و نامش را با نام خدا توأم  ميگردانند                     
 .آنان كه معني دين را ندانسته اند، اين ناداني ديگري از ايشانست.  خود اين باور را ميدارندبرانگيخته

. خدا او را از ميان ديگران برگزيده و بهر كوشش برانگيخته           . يك برانگيخته مردي همچون ديگران باشد     
كه در راه اين گفته ها و       ارج را گفته ها و آموخته هاي او دارد، و جايگاهي كه خود او خواهد يافت از آنست                     
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آموخته ها كوشيده، از آنست كه در راه خواست خدا رنج برده، از آنست كه يكراه رستگاري بروي مردم                           
 .گشاده

آنچه بزرگ و گرانمايه است پيشرفت جهانيان و         . دين بهر مردمست و مردم بهر دين نيستند        : بايد گفت 
 . ارج را به اين گزاشتبايد همه . خواست آفريدگار در اين باره ميباشد

 



 .. ـ  يك برانگيخته را چگونه توان شناخت؟٩
 

 ..يك برانگيخته را چگونه توان شناخت؟: ميگويند
 برانگيختگي  ..ديگر چيزها را چگونه ميشناسيد؟     : ميگويم

با همه  يك برانگيخته بايد    . نچيزيست كه دروغ بردار باشد     
ايد گامي بهوس يا    نادانيها نبردد، همه از آميغها سخن راند، ب       

كسي نكند، بپاس اين و آن، از         بسهش برندارد، پرواي هيچ   
يك برانگيخته بايد خردها را بتكان        . گفته خود باز نگردد    

 .آورد و آموزگار آنها باشد
اين كارها جز با نيروي خدايي نتواند بود، و آنكه                

 .بدروغ برخيزد چه زود باشد كه درماند و رسوا گردد
 

 
 

پيروان . ر هر باره آموزاكهاي بيخردانه داشته اند و در هر باره مردم را از آميغها دور گردانيده اند                  كيشها د 
اينها كه خدا را همچون يك فرمانرواي خودكامه پنداشته، دين را جز آييني بهر پرستش به او نميشمارند، و                          

ست خدا جا ميدهند، به اين نافهميهاي خود        برانگيختگان را نيز از گوهر آفرش باالتر از ديگران دانسته در زير د             
ميافزايند آنرا كه كار و راه كار يك برانگيخته را نيز ندانسته چنين ميپندارند كه يك برانگيخته چون برخاست و                     

اينكه يك برانگيخته بايد آميغها را بازنمايد و گمراهيها را          . شناخته گرديد، هرچه تواند كرد و هرچه تواند گفت        
ردارد، و بايد خردها را بتكان آورد و آنها را به پشتيباني خود برانگيزد ـ چيزيست كه پيروان كيشها                         از ميان ب  

در پيش آنان برانگيخته يك قانونگزار خودكامه ايست، و در گفته ها و كرده هاي او جاي چون و                     . نشناخته اند 
 .چرا نيست

را شمارده اند   ) معجزه(نشانه نيز نتوانستني    . »ناختيك برانگيخته را بايد با نشانه ش      «: اينجاست كه گفته اند   
كه بايد مرده زنده گرداند، از سنگ شتر در بياورد، با جانوران سخن گويد، از نابوده آگاهي دهد، از ميان                             
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اينست پيروان هر ديني از برانگيخته خود نتوانستنيها        . انگشتان چشمه روان گرداند و بكارهايي از اينگونه برخيزد         
ماه : از همه شگفت تر كار مسلمانانست كه در كتابهاشان سد نتوانستني ياد ميكنند            . رند كه همگي شنيده اند    ميشم

را دو نيم گردانيد، از ميان انگشتان چشمه روان ساخت، از سنگ شتر بيرون آورد، بآسمان بديدن خدا رفت،                        
ه آگاهي داد و بسيار مانند اينها ـ در            آفتاب را پس از فرو رفتن بازگردانيد، با سوسمار سخن گفت، از آيند                 

جاييكه در قرآن پاكمرد عرب از نتوانستني بيزاري نموده، و هر زمان كه چنين كاري از او تلبيده اند آشكاره                         
 .با اين بيزاري و ناتواني آشكاري كه او نشان داده، آنهمه نتوانستني بنامش ساخته اند. »نتوانم«: گفته

 در ميان بوده، زمينه سادگي خود را از دست داده است، و ما كه از برانگيخته و                     چون قرنها اين نافهميها   
ديگر چيزها را    : ميگوييم. يك برانگيخته را چگونه توان شناخت؟        : معني آن سخن ميرانيم كساني ميگويند        

دارها نه آنست كه كر   . يك پزشك را چگونه ميشناسيد؟    . يك دانشمند را چگونه ميشناسيد؟    . چگونه ميشناسيد؟ 
در . و گفتارهاي آنان را ميسنجيد و ميآزماييد و اگر راست يافتيد، ميپذيريد و بپيروي  و پشتيباني برميخيزيد؟                       

 .اينجا نيز چنانست

يك پزشك اگر بدروغ باشد شناخته شود و رسوا گردد، چه   . برانگيختگي نچيزيست كه دروغ بردار باشد     
 . بارش بسيار گرانتر باشدرسد بيك برانگيخته كه كارش بسيار بزرگتر و

برانگيختگي بهر خوش خوردن و خوش خفتن، و يا بگوشه اي خزيدن و سخنان رنگارنگ گفتن نيست                   
. بايد همه با نادانيها نبردد    . يك برانگيخته دشوارترين كار را در پيش دارد        . كه راست و دروغش شناخته نگردد      

برندارد، پرواي هيچ چيزي و هيچ كسي نكند، بپاس اين و           همه از آميغها سخن راند، بايد گامي بهوس يا بسهش           
يك . آن از گفته خود باز نگردد، جز در پي نيكي جهانيان نباشد، در ستايش و نكوهش راه گزافه نسپرد                            

 .برانگيخته بايد خردها را بتكان آورد و آموزگار آنها باشد و هيچ كاري نابخردانه ازو سر نزند

 .ايي نتواند بود، وآنكه بدروغ برخيزد چه زود باشد كه درمانده و رسوا گردداين كارها جز با نيروي خد

. برخيزد، ولي در كار درماند و راه را بروي خود بسته يابد                . نه آنست كه كسي بدروغ نتواند برخيزد         
ره همچون كسي كه پزشگ نباشد و بپزشگي برخيزد، كه در برابر بيماريهاي گوناگون درماند و راه درمان و چا                    

 .را نداند

اين دروغگويان چون راهي نشناسند و كاري نتوانند، برخي از آنان گمراهيهاي گوناگوني كه در ميانست                
برخي هرآنچه كه از كردار و گفتار        . با هم سازش دهد و يا از در هم آميختن آنها گمراهي نويني پديد آورد                 

بسياري از دروغگويان شناخته     .  ي دروغگويانست اينها كارها .  پيشينيان شنيده و دانسته، ماننده سازي كند          
يكي از ايشان مانيست كه پيش از اسالم از ايران برخاسته، چون             . گرديده اند و در تاريخها نيز نامهاشان بازمانده        

در زمان او دو كيش بزرگي، يكي مسيحيگري و ديگري زردشتيگري، آن در روم و اين يكي در ايران، رواج                       
 اينها با يكديگر در كشاكش و دشمني ميبودند، ماني چون برخاسته بجاي آنكه مردمان را                     ميداشت، و پيروان  

بآميغهايي آشنا گرداند، و مسيحيگري و زردشتيگري را كه هر دو گوهر خود را از دست داده بودند براندازد،                       
زد و يك كيش بيپاي نويني       بيش از اين نتوانسته كه پاره اي از پندارهاي بيپاي هركدام را بگيرد و با هم درآمي                   
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چون راه بروي خود بسته     . شما در گفته هاي او يك آميغ ارجداري كه باز نموده باشد نتوانيد يافت              . پديد آورد 
 .يافته بيش از اين نتوانسته كه دو رشته گمراهيها را با هم سازش دهد

ن عرب برخاسته و جز اين       ديگري از ايشان مسيلمه است كه پس از پاكمرد اسالم و در زمان او از ميا                    
 .ها  سرايد» سوره«ها و » آيه«كاري نشناخته كه در برابر آن پاكمرد ماننده سازي كند و همچون او 

همچون سيد محمد مشعشع، سيد علي محمد        . كسان ديگري پس از اسالم، از ميان مسلمانان برخاسته اند          
زيرا هريكي  . مگي اينان نيز بلغزش مسيلمه دچار بوده اند       باب، ميرزا حسينعلي بها، ميرزا غالم احمد قادياني ـ و ه          

اين بدتر كه   . ها سروده و يگانه باياي يك برانگيخته همين را دانسته اند              » سوره«ها و   » آيه«بپيروي از قرآن     
 سيدباب و ميرزاي بها كه از ميان فارسي زبانان برخاسته بودند چون جز ماننده سازي راهي نميشناخته اند، اينان                     

 .نيز زبان عربي را برگزيده اند، و با آنكه اين زبان را نيك نميدانسته اند از غلط سرايي نيز باز نايستاده اند

كسيكه بدروغ برخيزد زود    : ميگوييم. برانگيختگي از خدا دروغ بردار نيست      : در اينجاست كه ميگوييم   
 .باشد كه درمانده رسوا گردد

رانگيخت، به او بينش دهد كه آميغها را از گمراهيها بازشناسد، و              خدا چون كسي را براهنمايي مردمان ب       
ولي يك  . در پيش او اين دو رشته  پاك از هم جدا باشد، و اگر در جايي درماند از راه فرهش به او راه نمايد                           

، و  بلكه همچون ديگران خود گرفتار آن گمراهيها باشد        . دروغگو از آميغها آگاه نباشد و گمراهيها را نشناسد          
 .چون بكار برخاست همينها را سرمايه بهر خود گيرد و بنياد گفته هاي خود را بروي آنها گزارد

را از شيعيان گرفته، و با        » مهديگري«سيد محمد مشعشع افسانه       : اين چند تن همان رفتار را كرده اند          
» پيغمبري«يا  » مهديگري«وي  گزارشهاي باطنيان در هم آميخته و همين را بنياد كار خود گردانيده است، كه دع                

هاي او را گرفته، و با بافندگيهاي شيخ احسايي و سيد           » در«سيد علي محمد باب همان افسانه امام ناپيدا و          . ميكند
و » باب«رشتي، و با بدآموزيهاي ديگران در هم كرده و مايه گفته هاي خود گردانيده است، كه خود را گاهي                       

ميرزا حسينعلي بهاء از عنوان     . ن حال الف از پيغمبري، بلكه از خدايي نيز ميزند           ميخواند و در هما   » قايم«گاهي  
كه سيد باب پديد آورده بوده سودجسته، و آن افسانه بيپا را با هرآنچه از فلسفه يونان و از                           » من يظهره اهللا  «

يخته ميخواند و زماني    بدآموزيهاي صوفيان و باطنيان و ديگران ميدانسته بهم آميخته كه هنگامي خود را برانگ                 
 .بازمينمايد» مسيح«ميرزا غالم احمد از افسانه بازگشت مسيح بهره جسته خود را همان . الف خدايي ميزد

اينان هيچ نمي دانسته اندكه      . اينان بجاي آنكه با گمراهيها نبردند، آنها را سرمايه كار خود گرفته اند                 
 و ديگر آموزاكهاي زمان، خود آنها گمراهيها ميباشند ـ              صوفيگري و شيعيگري  و باطنيگري و فلسفه يونان           

چون چشم بسته   . نميدانسته اند كه در پشت سر اينها يكرشته آميغهاي روشن هست كه بايد بمردمان ياد داده شود                
اينان هيچ نميدانسته اند كه در آدمي نيرويي بنام خرد هست كه                  . ميبوده اند از اينها بيكبار ناآگاه مانده اند           

 .ناسنده نيك و بد و راست و كج ميباشد و بايد آن را بتكان آورد و تواناتر گردانيدش

اگر نيك سنجيد هريكي از اينان بهمه نادانيها و گمراهيهاي ماليان و كشيشان و ديگران دچار ميبوده اند                    
نگيخته آگاهي  كه نه معني راست دين را مي دانسته اند،  و نه از چگونگي برانگيختگي و از باياي يك برا                            
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از همه رسواتر ميرزاي بهاست كه همچون مردمان عامي ميپنداشته است يك برانگيخته هرچه كرد                 . ميداشته اند 
اينست گاهي  . كرده و هرچه گفت گفته، و در برابر او چون و چرايي نيست و پابستگي بخرد و فهم بايا نميباشد                     

را تا باالي سپهر ميرساند و زماني در هوسبازي چندان            با سد بيشرمي و گستاخي الف از خدايي ميزند و خود               
اينست نمونه هايي از آنكه دروغگويان خودشان . ميسرايد» بي وزن و قافيه و بي معني    «پست ميگردد كه شعرهاي     

 . نشان راستگويي يك برانگيخته هم خود او و هم كارهاي اوست: از اينجاست ميگوييم. خود را رسوا گردانند
 



 ..باره آن جهان چه ميگوييد؟ ـ  در١٠
 

آيا توان بآن   . درباره آن جهان چه ميگوييد؟     : ميگويند
در جاييكه  !. چرا نتوان باور داشت؟    : ميگويم. باور داشت؟ 

روان جز تن و جانست پيداست كه با مرگ آنها نابود                 
 .نخواهد بود

همان جدايي روان از جان، و دو گونگي در خواهاكها           
در اين  . زندگاني به دو گونه تواند بود     و كناكها نشانست كه     

جهان كه جان و روان با همست نمونه هر دو زندگاني                
 .ولي در آن جهان تنها زندگاني رواني خواهد بود. هست

نه هر چيزي   : ميگويم. ندندانشها آنرا نمي رسا   : ميگويند
 .را دانشها بايد رساند

 
 

يك نهاد آلوده اي توأم گرديده، از چيزهاييست كه           دو گوهري آدمي، و اينكه درو يك نهاد پاكي با             
هركسي با دريافت ساده خود ـ بيش يا كم ـ تواند دريافت، و اينست از نخست انبوهي آن را درمييافته اند، و                            

پيروان ماديگري  . همانا باور داشتن بجاويداني روان و زيستن در يك جهان ديگري از اينجا برخاسته است                      
ن از نابودي ترسد و بهر خود زندگي جاويد خواهد، از روي آن ترس و اين خواهش است                   آدمي چو «: ميگويند

آنچه ما ميدانيم باور داشتن بجاويداني روان و زندگاني         . ولي اين گزارش بيدليليست   . »كه بجاويداني روان گرايد   
 .از دين گردانيده اندسپس دينها هم از آن سخن رانده و يك پايه اي . ديگر جز هوده دريافتهاي ساده نبوده

ولي پندارهاي بسياري بآن افزوده اند، و          . هرچه هست اين باور از باستان زمان در ميان مردمان بوده               
پيشوايان كيشها آن را افزاري بهر ترسانيدن مردم و زيردست گردانيدن ايشان شناخته بدلخواه خود سد افسانه                      

مي نتوانيم داشت، آنان تو گفتي بآن جهان رفته و با ديده ديده و              ما كه از آن جهان جز آگاهي بسيار ك        . بافته اند 
 .بازگشته اند كه بسخنان دور و درازي فهليده اند
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سپس سخن از تنها بميان آورده، و چنين وا نموده اند كه پس از                   . نخست گفتگو درباره روانها ميبوده     
انها در آنها جا خواهد گرفت، و در همين          مرگ، تنها نيز بحال خود باز خواهد گشت و زنده خواهد بود و رو                

 .زمينه بي بنياد، بپنداربافيهاي بسياري برخاسته اند

برخي از اين اندازه هم نايستاده و بيك ناداني بزرگ ديگري برخاسته چنين بازنموده اند كه آنچه                           
 پيش خدا خوار    گرانمايه است و خواست آفريدگار ميباشد زندگاني آنجهانيست و اين جهان و زندگانيش در                

اين جهان را گاهي كشتزاري بهر        . اينست بايد همه در انديشه آنجهان بود و تنها بآن جهان كوشيد                 . ميباشد
 .آنجهان خوانده گاهي كاروانسرا ناميده اند

از اينسو چون در    . اينها هريكي گمراهيهاي دنباله دار ديگري بوده و زيانهاي بسياري را در بر داشته است               
گذشته دانشها در اروپا رواج گرفته و در هر شهري دانشمنداني با آگاهيهاي فراوان پيدا شده اند، اينان                   سده هاي   

در هر كجا خود را با كشيشان مسيحي و ديگر پيشروان ديني روبرو يافته اند، چون كشيشان و همكاران ايشان در                     
ي ناداني توده هاي انبوه از زورگويي نيز باز         هر رشته پندارهاي پوچ و بي ارج خود را پيش ميكشيدند، و بپشتگرم            

و يكي از شوندهاي     . نمي ايستاده اند، از اينجا دانشمندان از دين و از هرچه بآن نامست رنجيده و رميده اند                      
 .پيشرفت ماديگري همين بوده است

يه رميدن  درباره روان و زندگاني آينده آن نيز، پنداربافيها و افسانه گوييهاي كشيشان و ديگران ما                        
دانشمندان گرديده، و اينست از آن رو گردانيده در پيش نبوده اند، و چنانكه گفتيم پيدايش چنين باوري را در                       

اينست كساني از ما بپرسش برخاسته      . ميان مردم جز هوده خودخواهي آدميان و ترس آنان از نابودي ندانسته اند             
در . چرا نتوان باور داشت؟    : ميگوييم. وان بآن باور داشت؟    آيا ت . شما درباره آن جهان چه ميگوييد؟      : ميگويند

 .جاييكه روان جز تن و جانست، پيداست كه با مرگ آنها نابود نخواهد بود

از آنسوي  . ما نشان داديم كه روان جز تن و جان ماديست و در خواهاكها و دريافتها بآخشيج آن ميباشد                   
و سپس هم تن از هم پراكنده هر آخشيجي بجاي خود              مرگ آدمي جز اين نيست كه خون از گردش ايستد              

راستي را مرگ جز از هم پاشيدن تن نميباشد و پيداست كه اين، شوند نابودي روان نتواند بود، و از                        . بازگردد
راستست كه ما نميدانيم روان پس از جدا شدن از اين تن چگونه ماند و آيا بكالبد                 . اين، گزندي آنرا نتواند رسيد    

اين . رآيد و يا خود جداگانه زيد ـ اينها را نميدانيم، ولي اين ندانستن زياني بآن دانستن نخواهد داشت                   ديگري د 
 .گفته خود ماديانست كه هيچ چيزي در اين جهان نابود نگردد

از آنسوي با آگاهي كه ما را از درچيدگي جهان و از دانايي آفريدگار               . اينها دليلهاييست كه ميتوان آورد    
 اين بسيار دورست كه بگوييم آدميان را تنها براي  چهارده  يا  پنجده  سال زيست آلوده اين جهاني                             ميباشد،

ميآفرد، بسيار دورست كه بگوييم آدميان كه برگزيده همه آفريده هايند  بهره ايشان از زندگاني كمتر از درختها                    
 .اينها نيز آن دليلها را استوار ميگرداند. و سنگها باشد

ايي روان از جان، و دو گونگي آنها در خواهاكها و كناكها نشانست كه زندگاني به دو گونه                      همان جد 
يكي زندگاني جانورانه كه سرچشمه آن خودخواهيست و با آز و خشم و نبرد و كينه و ستم و دغل                       : تواند بود 



 ٨٠.....................................      .....................................................................................................................     ورجاوند بنياد

 

مدستي و اندوه خواري آميخته ميباشد، و ديگري زندگاني آدميانه كه سرچشمه آن نيكخواهي بديگرانست و با ه      
 .و آميغ پژوهي و آبادي دوستي توأم  ميباشد

در اينجهان چون جان و روان با همست، نمونه هر دو زندگي هست، و در آنجهان همانا روان تنها، و تنها                      
 .زندگاني رواني خواهد بود

دانشها راهش  .  رساند نه هر چيزي را دانشها بايد      : ميگوييم. دانشها بودن آن جهان را نميرساند      : ميگويند
چيزهايي . چيزهايي نيز هست كه بايد خرد رساند      . آزمايش و جستجوست و جز در زمينه شدساكها نتواند رسانيد         

 . نيز هست كه بايد از راه دين دانسته شود

آري پندارهاي بيپايي كه درباره     . دانشها اگر بودن جهان ديگري را نميرساند، از بودنش نيز جلو  نميگيرد             
اين پندارها گذشته از آنكه بي بنياد است    .  جهان بفراواني در ميانست، هم دانشها و هم دين  از آنها بيزار است              آن

و جز بافندگيها نيست، بسياري از آنها ـ از زنده گرديدن تن در گور، و برخاستن آن در روز رستاخيز، و بداوري                      
گان و ديگران و مانند اينها ـ با دانشها و با دين                 نشستن خدا، و خشم و پرخاش او، و ميانجي شدن برانگيخت              

كسي چون مرد و بيجان گرديد، تنش پوسيده خاك خواهد شد و ديگر با آن كاري نيست و                    . ناسازگار ميباشد 
خدا را برسيدگي و بداوري نيازي نيست و كسي هم در پيشگاه او ميانجي نتواند                  . هيچگاه زنده نخواهد گرديد   

 .ي خام بيخردانه استاينها پندارها. بود

همچنين گفتگو با روانهاي مردگان كه از اروپا بهمه جا رسيده چيزيست كه هم دانشها و هم دين از آن                       
كسي چون مرد و روانش جدا گرديد ديگر آنرا با اين جهان هيچگونه بهمبستگي يا پيوستگي نتواند                 . بيزار ميباشد 

 . بود
 



 اين  ـ  نيكي در آن جهان جز با نيكي در١١
 جهان نتواند بود

 
آنچه ما بايد   . ان سخنان بسياري گفته اند    هدرباره آن ج  

روان با مرگ تن نابود نگرديده در جهان          : بگوييم اينست 
ديگري خواهد زيست، و پيداست كسانيكه در اين جهان            
بنيكي زيسته پيروي از روان و خواهاكهاي آن كرده اند،             

آن جهان شادتر و     روانهاشان شاد و خرسند ميباشد و در           
خرسندتر خواهد شد، و كسانيكه نچنين بوده اند، روانهاشان         

باشد و در آن جهان افسرده تر و             افسرده و آزرده مي    
آزرده تر خواهد گرديد، و اين جز پاداشها و كيفرهاي              

 .خداييست كه ما از آن بهنگام خود سخن خواهيم راند
ه است،  اين جهان و آن جهان بهم پيوست      : مي بايد گفت  

. و نيكي در آن جهان جز با نيكي در اين جهان نتواند بود              
كارهاي بيهوده اي كه در اين زندگي سودي نمي دهد،            

اينست آنچه  . در آن زندگي جز مايه پشيماني نخواهد بود        
 .بيشتر از اين نيازي نيسته  ب،درباره آن جهان بايد گفت
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ولي آنچه ما بايد     .  گفته و پندارهاي بسياري پنداشته اند         چنانكه گفتيم درباره آنجهان سخنان بسياري       
روان آدمي با مرگ تن او نابود نگرديده در جهان ديگري خواهد زيست، و پيداست كه                         : بگوييم اينست 

كسانيكه در اين جهان بنيكي زيسته و پيروي از روان و خواهاكهاي آن و از خرد و راهنماييهاي آن كرده اند،                         
 و چه درنيابند، روانهاشان شاد و خرسند ميباشد، و در آنجهان شادتر و خرسندتر خواهد شد، و                    چه خود دريابند  

كسانيكه نه اين چنين بوده اند، روانهاشان افسرده و آزرده ميباشد و در آن جهان افسرده تر و آزرده تر خواهد                         
 .گرديد

. اگر بد است، ناخشنود شود    يك آدمي هر كاري كه ميكند، اگر نيكست روانش از آن خشنود گردد و                 
چيزي كه هست با بودن جان كه خواهاكهايش ديگر است، اين خشنودي يا ناخشنودي روان كم خواهد                           

ولي چون روان از جان جدا بود، پيداست كه آن خشنودي و ناخشنودي بيشتر خواهد سترسيد و بيشتر                     . سترسيد
د و در آنراه بكارهاي ناسزايي ميفهلد، روان او از اينكار    مثال كسيكه آزمندانه بپول اندوزي ميكوش     . خواهد هناييد 
ولي . ولي چون سهشهاي جاني چيره است، جلو ميگيرد و آن آزردگي كم فهميده ميشود                       . آزرده است 

درست ماننده آنست كه كسي در       . هنگاميكه اين سهشها نباشد، پيداست كه آزردگي بيشتر فهميده خواهد شد            
 ميپردازد و بزنان بيگانه دست مييازد، در اين هنگام با چيرگي كه سهشهاي جواني                      جواني بكامرانيهاي ناسزا   

. ميدارد بدي آنرا نيك در نمييابد ولي در پيري كه اين سهشها نيست، آن بدي را بهتر و بيشتر خواهد دريافت                         
بد اينجهاني بيشتر   خرسندي يا ناخرسندي روانها در آن جهان از كرده هاي نيك يا              : اينست معناي آنكه ميگوييم   

 .خواهد بود

بدينسان هركسي از كارهاي نيك يا بد خود در آن جهان هوده خواهد يافت، و اين بيگمان جز پاداشها و                     
 .كيفرهاي خداييست كه ما از آن تاكنون سخن نرانده ايم و بهنگام خود خواهيم راند

 جهان جز با نيكي در اين جهان نتواند اين جهان و آن جهان بهم پيوسته است، و نيكي در آن: ميبايد گفت 
خدا آدميان را آفريده و اين زمين را بآنان سپارده كه آباد گردانند و خرد را راهنماي خود گردانيده زندگي                    . بود

آدميانه پيش گيرند، و از آسايش و خرسندي بهره ها يابند ـ كساني كه در اين جهان به اين كارها پردازند، نيكند                      
از آنسوي كسانيكه در اين جهان جز در پي خودخواهي و آز و خشم و                  . ن نيز نيك خواهند بود     و در آن جها   

. كينه وهوس خود نباشند و با ديگران بكشاكش برخيزند، در اين جهان بدند و در آن جهان نيز بد خواهند بود                        
دارند كه نيكي در آن جهان      اينست ميگوييم دو جهان بهم پيوسته است و بسيار بيخردانه ميباشد آنچه كساني ميپن             

 .جز با خوار داشتن اين جهان نتواند بود

كارهاي بيهوده اي كه در اين زندگي سودي نميدهد ـ از گوشه گرفتن و بخود سختي دادن  و از خوشيها                     
ه پرهيزيدن و لب جنبانيدن و بمردگان پناهيدن و مانند اينها ـ در آن زندگي نيز سودي نخواهد داد و بلكه جز ماي                      

 . اينست آنچه درباره آن جهان بايد گفت و به بيشتر از اين نيازي نيست. پشيماني نخواهد بود
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 ١٣٢٣يكم آذر :                                                    چاپ يكم 



  ـ  بايد بكشور دل بندند١
 

توده اي كه در كشوري ميزيند آنجا خانه ايشانست،             
 بايد بآن دل بندند، بآباديش         .ست ايشانست سرچشمه زي 

كوشند، در راه آزاديش از تالش باز نايستند، و اينها را باياي            
. پرستش بميهن كه گفته ميشود اينهاست         . خود شمارند 

 .پرستش بميهن به هركسي باياست
. كوشش بآبادي زمين باياي ورجاوندي آدميانراست         

 برخورداري  ،آنگاه يك كشور هرچه آبادتر و آراسته تر           
 .مردم از زندگاني بيشتر

 
 

توده اي كه تكه اي از زمين را بميهني برگزيده در آن ميزيند، آن تكه زمين  ـ  يا اگر به نامش خوانيم آن                         
كشور  ـ  از يكسو خانه ايشانست كه در آنجا پا بجهان  ميگزارند، ميبالند و بزرگ ميگردند، بزناشويي                                   

از يكسو نيز سرچشمه زيست ايشانست كه خوراك و نوشاك و پوشاك و                 .  ميبرندبرميخيزند، زندگاني بسر     
 .گستراك و ديگر نيازاكها را از خاك و آب و هواي آنجا  ميتوزند

اينست بايد بآن كشور دل بندند و گراميش دارند، بايد بآباديش كوشند و بپيرايند و بيارايند، بايد در راه                      
بايايي كه در   . بايد اينها را باياي خود شمارند     .  اگر نياز افتاد جانبازي دريغ ندارند     آزاديش از تالش باز نايستند و       
 .نزد خدا پاسخدهش خواهند بود

بيست مليون مردم، يا بيشتر و كمتر، كه توده اي پديد آورده اند و در يك كشور  ميزيند، اين معنايش                          
يروها و كوششهاي خود را رويهم ريزند و در           آنست كه خواسته اند در زندگاني همدست و همدرد باشند و ن              

تو گويي فراهم نشسته اند و پيماني در        .  بسيج نيازاكها و در نبرد با بديها و بيماريها و گرفتاريها بهم ياوري كنند              
ميان خود بسته اند كه زندگي را با هم بسر برند و در برابر پيشامدها و دشواريها يك رده ايستند و هركسي از                            

ما اينها را در جاي خود      .  اينست معني توده  .  ر كار و كوشش نه تنها در بند خود، بلكه در بند همه باشد               آنان د 
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اكنون سخن در آنست كه آن كشور خانه اين توده و سرچشمه زيست ايشانست كه بايد ارجش دانند                  .  ١گفته ايم 
ميهن .  ه  ميشود اينهاست     پرستش بميهن كه گفت     .  و نگاهش دارند و همدل و همدست بآباديش كوشند             

 .پرستش بميهن به هركسي باياست.  ارجمندتر از خانه است و بايد گراميش داشت

آن آموزاك هايي كه صوفيان داشته اند و نيكي را در خوار داشتن جهان و دامن درچيدن از خوشيها                         
 اند و جهان را هيچ و پوچ          سروده) خيام و حافظ و ديگران     (نشان داده اند، آن شعرهاي بسياري كه خراباتيان           

شمارده اند، آن راهنماييها كه كيشها كرده اند و مردمان را از فهليدن بزندگاني دلسرد گردانيده خشنودي خدا را                   
در يكرشته كارهاي بيهوده و بيخردانه باز نموده اند، اينها همه از ناداني و گمراهيست، همه از نشناختن معني                         

 .پندارهاي پستيست كه كساني از خود يادگار گزارده انداينها .  جهان و زندگانيست

آفريدگاري كه مردمان را آفريده، زمين را ميهن ايشان گردانيده و آنچه مايه زندگاني و برخورداريست                  
از خوار داشتن جهان و از پوچ شناختن آن، و از فهليدن بكارهاي بيهوده و بيخردانه كيشها، جز                   .  در آن جا داده   

 !.ين و دشواري زندگاني و بي بهرگي مردمان از خوشي و برخورداري  چه تواند برخاست؟ويراني زم

 كوشش بآبادي زمين باياي ورجاوندي آدميانراست و هر توده اي بايد در جاي خود                   ٢چنانكه گفته ايم  
از آنگاه اين بسود خود ايشان است و يك كشور هرچه آبادتر و آراسته تر  برخورداري مردم                            . بآن فهلد 

 .خوشيهاي زندگاني بيشتر
 

                                                           
 ٩  بخش يكم شماره - ١
 ٥  بخش يكم شماره - ٢



  ـ  در هر كشوري سررشته داراني بايد بود٢
 

كساني كه  . در هر كشوري سررشته داراني بايد بود         
 .بكارهاي همگي برخيزند و توده را راه برند

اين سررشته داران همان بهتر كه از ميان توده گزيده            
گروهي از نيكخواهان و كاردانان گزيده شوند، كه         . شوند

كاالدي پديد آورده در كارها سكالند و گزيرند و قانونها            س
گزارند، و آنچه مي گزيرند و مي گزارند بكرادي از مردان           

توده . آزموده و دانا و نيكخواه سپارند كه بكار بندند              
 .بسكاالد، و سكاالد بكراد نگهبان باشند

اينگونه سررشته داري كه از اروپا برخاسته خردمندانه و         
 .وستبسيار نيك

 
 

مثال قانون  .  در هر كشوري يكرشته كارهاست كه از آن همه توده است، ولي توده همه بآنها نتوانند فهليد                
گزاردن، ايمني برپا گردانيدن، شهرها و آباديها را پاكيزه داشتن، با بيماريها نبرديدن، با توده هاي ديگر                              

ت كه بپاس آسايش توده است و سودش بهمه مردم              همبستگي داشتن و پيمان بستن و مانند اينها، كارهاييس            
مثال مردم همه نتوانند قانون گزارند، نتوانند با توده هاي          .  بازخواهد گشت، با اينحال مردم همه بآنها نتوانند فهليد        

 .با اينگونه كارهاست كه كشور راه افتد.  ميناميم»  همگي«اينگونه كارهاست كه ما .  ديگر پيمان بندند

كساني بايد بود كه به اين كارهاي همگي برخيزند و             .  ر هر كشوري سررشته داراني بايد بود        اينست د 
 .توده را راه برند

در زمانهاي گذشته در هر كشوري      . بچند گونه توانستي بود   ) يا حكومت (سررشته داري يا راه بردن توده       
گاهي نيز دسته اي از     .  نون فرمانراندي كسي برخاستي و با زور بمردم چيره گرديدي و خودكامانه يا از روي قا               

 .توانگران و زورمندان با هم به اين كار برخاستندي
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ولي بهترين راه همانست كه فرمانروايي و چيرگي در ميان نباشد، و هر توده اي با آزادي زندگي بسر                         
 كه سررشته داراني از     بدينسان.  خودشان خود را راه برند    .  برند، و بكارهاي همگي يا كشوري نيز خود پردازند         

ميان توده، از هر كشور، از مردان نيكخواه و كاردان، كه خواهان كوشش در راه توده ميباشند، گزيده شوند، و                      
اين گزيدگان بهم پيوندند و سكاالدي پديد آورند و سكالشگاهي برپا گردانند، و در كارهاي توده و كشور با                      

د توده است بگزيرند، و قانونهايي كه نياز هست بگزارند، و آنچه              هم گفتگو و سكالش كنند، آنچه را كه بسو          
توده بسكاالد، و   .  ميگزيرند بكرادي كه از مردان آزموده و دانا و نيكخواه گزيده اند بسپارند كه آنان بكار بندند                

 .سكاالد بكراد، نگهبان باشند و گفتارها و كردارها را  بازجويند و بازرسند

مگر : از اينان بايد پرسيد   .  مردم شاينده آزادي نيستند و بايد آنان را با زور راه برد           : گاهي كساني ميگويند  
چشده كه شما فرمانرانيد و ديگران      !.  چشده كه شما شاينده آزادي باشيد و ديگران نباشند؟        !.  شما نه از مردميد؟   

 آدميان آزاد آفريده شده اند و كسي را !. مگر شاهان خودكام و ستمگر جز اين بهانه ها ميآوردند؟!.  فرمان برند؟ 
اگر مردمي شاينده زيست آزادانه نميباشند بايد كوشيد و آنان را بشايندگي                .  نسزاست كه بديگري فرمانراند    

بلكه بايد كوشيد و او را از .  اگر يك تن بيمار و ناتوانست نبايد در بيماريش داشت و به او چيرگي نمود  .  رسانيد
 .اينست راه نيكخواهي.  ي باز رهانيدبيماري و ناتوان

يك توده اگر هم پيشرفته است همه در آن          : كساني نيز به اينسخن از راه ديگر ميآيند و چنين  ميگويند             
در هر توده هميشه كساني هوشيارتر و كاردان تر از ديگرانند و هميشه اينان پيشروان، و انبوه                      .  يكسان نباشند 
نه شوند  .  ولي اينها نه شوند آنست كه كساني بآرزوي فرمانراني افتند           .  ينها راستست ا: ميگوييم.  مردم پيروانند 

اگر پاي نيكخواهي و پاكدلي در ميانست، اينگونه كسان راه            .  آنست كه انبوه مردم را زيردست خود گردانند        
ندگي گزيده شوند و    برويشان باز است كه هوشياري و كارداني خود را بمردم بشناسانند و از سوي ايشان بنماي                  

با هيچ دستاويزي بفرمانراني و چيرگي كسي يا كساني خرسندي           .  هوش و دانش خود را از آن راه بكار اندازند          
 .نتوان نمود

اينان  ميپندارند هر چيزي بايد پياپي ديگر        .  »!اين سررشته داري هم كهن شده     «: گاهي نيز كساني ميگويند   
در اين زمينه ها سخن از      .  چيزي كه نيكست هميشه نيكست    :   بايد گفت   .شود و كهني رود و نوي بجايش آيد        

 .آن در هوسبازيهاست كه هميشه در پي چيزهاي تازه باشند.  كهن و نو نتوان راند

اينگونه سررشته داري  ـ  سررشته داري توده  ـ  كه از اروپا برخاسته و در جاهاي ديگر نيز رواج يافته                            
بايد كوشيد و توده ها را شاينده         .  بايد ارجش دانست و هميشه نگاهش داشت        .  تخردمندانه و بسيار نيكوس    

 . زندگاني آزاد و چنين سررشته داري خردمندانه گردانيد
 



  ـ  سررشته داري بهر پرستيدن بتوده است٣
 

بهر فرمانراندن  . سررشته داري بهر پرستيدن بتوده است     
 بكارهاي  كسانيكه. جستن براي خود نيست     بآنان يا سود   

همگي در مي آيند بايد آنرا باياي ورجاوندي دانند و با دل            
 .پاك بكار فهلند

سررشته داري نياز دارد اداره ها پديد آورد و كساني را           
. شماره اين كسان بيشتر از اندازه نياز نبايد بود         . بكار گمارد 

آنگاه نه نيكست رشته كار       . بيشتري مفتخوري پديد آورد    
 .چنين چيزي هرچه كمتر بهتر. ي باشدكسي در دست ديگر

تا . سررشته داري بايد تا تواند جز بكارهاي همگي نفهلد        
اين بهتر كه در     . تواند كارهاي ديگر را بمردم باز گزارد        

 .كارها بمردم راه نمايند و آنان را برفتن وا دارند
 

 
بهر فرمانراندن بمردم   .  كشور است  از چيزهاي دانستنيست كه سررشته داري بهر پرستيدن بتوده و راه بردن           

بسيار جدايي هست ميانه آنكه كساني        . و برتري نمودن به آنان يا سود جستن بهر خود و پول توزيدن نيست                  
سررشته داري را بهر راه بردن كشور و پرستيدن بتوده شناسند و در هرگامي آبادي كشور و آسايش توده را                          

ته داري را بهر فرمانراني و خودنمايي شمارند يا سودجوياني آنرا راهي              بديده گيرند، با آنكه هوسمنداني سررش      
آن . هاشان هم يكي نتواند بود و نخواهد بود     اين دوتا يكي نيست وهوده    . براي سودجويي و داراك توزي گيرند     

 .د بوديكي مايه پيشرفت توده و آبادي كشور خواهد بود و اين يكي جز شوند پسرفت توده و ويراني كشور نتوان

كسانيكه بكارهاي همگي درميآيند، چه از سوي توده بنمايندگي در سكالشگاه گزيده ميشوند و چه در                   
كراد يكي از اندامها  ميگردند، بايد اينها را بدانند و بدل سپارند، و فهليدن بآن كارها را باياي ورجاوندي دانند،                       
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نيز كساني كه خود را     . اخته با دل پاك بكار فهلند      و اگر در پي خشنودي خدايند، خشنودي خدا را در آنها شن             
 .شايا يا توانا  نميشناسند پاكدالنه از پذيرفتن باز ايستند

مردمي اگر درآرزوي پيشرفت و سرفرازيند و خواهاي آسايش و خرسندي ميباشند، بايد اين آميغها را                    
 .كيها را در خود دارندبايد اين ني.  بدانند و بپذيرند و در زندگاني راهنماي خود گردانند

اين بدخواهي با توده و كشور است كه كسي بكارهاي همگي درآيد و اين آميغها را راهنماي خود                          
اين بدنهاديست كه كساني فهليدن بكارهاي همگي را راهي براي هوسبازي و خودنمايي، و يا افزاري                   . نگرداند

اينها زيانش  .  اينها نيز گناهست  .  تن و راه زدن نيست    گناه تنها آدم كش   .  براي سودجويي و داراك توزي پندارند     
 .بيش از آدمكشي و راهزني تواند بود

شماره اين كسان بيش از اندازه نياز       .  سررشته داري نياز دارد اداره ها پديد آورد و كساني را بكار گمارد            
ه اين كسان چون رشته كارهاي      آنگا.  چه بيشتري مفتخوري پديد آورد كه خود زيانست و نبايد بود           .  نبايد بود 

مردم را در دست  ميدارند، اين خود لغزشگاهيست كه آنان را ببرتريجويي و مردم آزاري وا دارد و يا مردم را                         
چنين چيزي  .  اين نه نيكست كه رشته كارهاي كسي در دست ديگري باشد            .  بچاپلوسي و گردنكشي برانگيزد   

 .هرچه كمتر بهتر

ري از اين باره همچون زهريست كه بجاي دارو بكار ميرود و اينست بايد پاييد                 سررشته دا : ميتوان گفت 
 .كه بيش از اندازه نياز نباشد

سررشته داري بايد تا تواند جز بكارهاي همگي  ـ  از قانون گزاردن، و اداره ها برپا گردانيدن و دادگاه                         
هاي ديگر همبستگي داشتن و اينگونه چيزها  ـ           بنياد نهادن و سپاه ساختن و كشور را ايمن گردانيدن و با توده                 

بايد تا تواند كارهاي ديگر را  ـ  از كشاورزي و بازرگاني و افزارسازي و پارچه بافي و مانند اينها  ـ                               .  بفهلد
 .بمردم  باز گزارد

ن نتواند اي جز اي ببازرگاني و كشاورزي و مانند اينها، هوده)  يا دولت(از پرداخت سررشته داري يا كراد       
آنگاه دست مردم   .  بود كه بار خود را گرانتر گرداند كه از كارهاي خود باز ماند و اين كارها را نيز نيك نتواند                    

راهبري بسيار هناينده در زندگانيست     » آزادي كار «چنانكه خواهيم آورد،    .  را بندد و سامان زندگي را بهم زند        
 .كه تا  ميتوان بايد جلو آن را نگرفت

ه داري يا كراد چون راهبر توده است، او نيز بنوبت خود نگهبان مردم  ميباشد و سزاي اوست كه                      سررشت
فهليدن .  ليكن اين نه آنست كه خود بآن كارها فهلد         .  بكشاورزي و بازرگاني و هر رشته كاري نگهباني نمايد         

 .بآن كارها جز نگهباني، بلكه بآخشيج نگهبانيست

قانونها گزارند و مردمان را بپيروي از       .  مردم راه نمايد و آنان را برفتن وا دارند         در اين باره  آن بهتر كه ب        
 .اينست راهي كه بهوده تواند رسيد.  آنها برانگيزند

   
 



 ـ  سرچشمه زندگي زمين و آب و هوا و ٤
 آفتاب است

 
آدميان بآنچه نياز دارند پاردهايش در گيتي گزارده           

بايد بكوشند و   .  خود بتوزند  بايد بكوشند و نيازاكهاي   . شده
پوشاك و گستراك بسيجند، و نشيناك      و   نوشاك خوراك و 

بنياد گزارند، و كاچال و افزار سازند، و براي بيماريها دارو            
 .كار و پيشه از اينجا برخاسته. آماده گردانند

. سرچشمه زندگي زمين و آب و هوا و آفتاب است              
 .اينها نيك سود جويندمردمان بايد به اينها ارج گزارند و از 

آنچه مردمي بايد دارند اينها، و نيروهاي تني و رواني            
 .خودشانست

 
 

.  آدميان بآنچه در زندگاني نياز دارند و از آنچه برخورداري خواهند، پاردهايش در گيتي گزارده شده                    
نج و ديگر دانگيها، و با       بكوشند و با كشتن گندم و بر        . بايد بكوشند و نيازاكها و خواهاكهاي خود را بتوزند           

پروردن بوته ها و درختهاي ميوه ده خوراك و نوشاك بسيجند، از پشم و پنبه و از هرچه تواند بود پارچه و فرش      
بافند و پوشاك و گستراك آماده گردانند، براي نشيناك خانه ها بنياد گزارند، از سنگ و چوب و فلز كاچال و                      

 از گياهها و برگها و از هرچه تواند بود دارو آماده گردانند، از نيروهايي كه در                  افزار سازند، براي درمان بيماريها    
سپهر است سود جويند، مرغان و چهارپايان خانگي را بپرورند و در كارها ياور خود گردانند، باغها و چمنها                         

وش بودن  هر آنچه براي زيستن و خ       . يكايك چه شماريم   . پديد آورده از ديدن و نگريستن دلخوش باشند          
آدميان هرچه بكوشند و در دانشها بيشتر پيش روند و براهنماييهاي             . دربايد، پاردهايش به گيتي سپارده گرديده      

 .خرد بيشتر پيروي كنند، از گيتي و از سپارده هاي آن بيشتر بهره يابند
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٩١  

پزشگي و  اينكه هركسي بايد به پيشه اي يا كاري از كشاورزي و                   . كار و پيشه از اينجا بر ميخيزد          
افزارسازي و پارچه بافي و دادوستد و بسيار از اينگونه فهلد، از اينجا برميخيزد كه آدميان بايد بكوشند تا نيازاكها                    

 .و خواهاكهاي خود را بتوزند

.  در هر كجا كه اينها هست آدميان در آنجا توانند زيست  .  سرچشمه زندگي زمين و آب و هوا و آفتابست        
بايد تا توانند زمينها را بكارند، و چشمه ها روان            .  ها ارج گزارند و از اينها نيك سود جويند          مردمان بايد به اين   

 .گردانند، و رودها را بيهوده نهلند

بسياري از مردمان اينها را ندانند و اينست با داشتن زمين و آب فراوان خود را نادار پندارند، و از كوشش                      
 ١.بسر برندباز ايستند و با سختي و تنگي زندگي 

شهر، زيرا در اينجا    «: خواهند گفت .  ».آيا ديه داراتر است يا شهر؟     «: بسياري از مردمان، اگر پرسيده شود     
پولهاي انبوه هست، كاالهاي گوناگون فراوان هست، خانه هاي آراسته و كاخهاي افراشته هست، در ديه اينها                     

 نيازتر از شهر ميباشد، كه اگر ميانه ديه نشينان با                 در حاليكه نچنينست و بي پهل ديه داراتر و بي              .  »نيست
ولي زيست اينان را بهم زده دچار دشواري و          . شهرنشينان بريده شود، در زيست آنان جز اندكي نخواهد هناييد          

 .گرسنگيشان خواهد گردانيد

ا شناسند، و    بسياري نيز داراك زر و سيم، يا مرواريد و زبرجد و الل و ياكند و الماس و مانند اينها ر                          
برخي نيز توزيده هاي خود را بكشورهاي         . نگزارند) كشور(اينست ارجي را كه به اينها گزارند بزمين و آب              

 .بيايد) زر و سيم(ديگر فرستند تنها براي آنكه پول 

ارزشي بيشتر  . در حاليكه زر و سيم دو گونه اي از فلزند و جز ارزش فلزي خود را ندارند و نبايد دارند                       
چون هزارها سال  داد و ستد  با اينها رفته و               . امروز بآنها داده ميشود جز برخاسته از پندار و ناداني نيست             كه  

 .هركسي هرچه ميخواسته با دادن زر و سيم گرفته بيشتر مردم آنها را ارزنده ترين داراك  ميپندارند

ار خودآرايي زنان نتواند خورد، و       اما مرواريد و زبرجد و الل و مانند آنها، سنگهاي قشنگيند كه جز بك               
 .جز از اينرو ارزشي نتوانند داشت

اينها چون كمند كسي    . ارزشي كه امروز به آنها  ميگزارند جز هوده خودنمايي آزمندان پول اندوز نيست              
 كه يكي از آنها را دارد بديگران برتري تواند نمود و گردن تواند افرازيد، و اين شوند آنست كه ديگران نيز                          

اين .  براي پس نماندن ازو جستجو كنند و يكي ديگر پيدا كرده بخرند، و همين شوند فزوني بهاي آنها ميباشد                     
 .شوند در زر و سيم كه كمند نيز در كار بوده

هر چيزي كه كم باشد بهايش بيشتر خواهد بود و جاي سخن و خرده گيري هم                   : كساني خواهند گفت  
 .نيست

مثال خواربار  . (ست كه در زندگاني نياز بآنها باشد و جانشيني برايشان نباشد             اين در چيزهايي  : بايد گفت 
ليكن مرواريد و زبرجد در زندگي نيازي بآنها نيست و           ).  اگر در جايي كم باشد ناچار بهايش بيشتر خواهد بود          
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 آنها توان ساخت،  جز بكار خودآرايي نخورد، و زر و سيم اگر هم اندك نيازي بآنها هست و كاچال و يا افزار از
اينست كمي اينها نبايد كه شوند بيشي        .  جانشين ميدارد و برنج و نيكل و ديگر فلزها جاي آنها را توان گرفت                

 .بهاشان گردد

آنچه مردمي بايد دارند و در زيستن به آنها نيازمندند، زمين و آب و هوا و آفتاب تابان و نيروهاي تني و                        
شوري ميدارند و ميتوانند آزادانه از زمين و آب و هوا و آفتاب آنجا بهره                     مردمي كه ك  .  رواني خودشانست 

جويند، و نيروهاي خدادادي تني و روانيشان درستست و ميتوانند از نيروهاي سپهر و از دانشها كه رواج يافته                         
د و در   سود جويند، زمينه زندگاني خوش و آسوده براي ايشان آماده است كه اگر آميغهاي زندگي را بدانن                      

 .كارها و كوشش ها خرد را راهنماي خود گردانند، از توده هاي سرفراز و فيروز جهان باشند
 



  ـ  هر كسي بايد بكاري يا پيشه اي فهلد٥
 

. در يك توده هركسي بايد بكاري يا پيشه اي فهلد              
. بيكاري و مفتخوري و گدايي و كارهاي بيهوده نسزاست          

بايد از مفتخوري از هر     . ت بپافه سپاردن نسزاس   يا پول  زمين
 .راهي كه باشد جلو گرفت

بهر روزي  . كار و پيشه بهر راه افتادن زندگانيست           
 .خوردن يا پول اندوزيدن نيست

 
 

 
چون آدميان بايد بكوشند تا نيازاكها و خواهاكهاي خود بسيجند، در يك توده هركسي بايد در اين                         

چنانكه گفته ايم يكي از شوندهايي كه       . ي يا پيشه اي فهلد    كوشش همدستي كند، و هركسي كه تواناست بكار        
خانواده ها را وا ميدارد بهم پيوندند و توده پديد آورند همينست كه در بسيجيدن نيازاكها و خواهاكها بهم                            

 .ياوري كنند

 و  ما از راه تاريخ ميدانيم كه زماني آدميان در غارها  ميزيسته اند و نيازشان تنها بخوراك و نوشاك                          
اندكي پوشاك مي بوده كه اينها را از درختها و بوته ها و چشمه ها و رودها و گاهي از كشتن جانوران،                                 

ليكن .  در آن زمان يك خانواده  ميتوانسته جدا از ديگران زيد و نيازاكهاي خود را، خود بسيجد                   . ميتوزيده اند 
يده، اين هوده پديد آمده كه يك خانواده تنها          پس از آنكه زندگي پيش رفته و نيازاكها و خواهاكها بيشتر گرد            

بايد خانواده ها بهم پيوندند و توده پديد آورند كه در بسيجيدن نيازاكها و راه بردن زندگاني بهم                   .  نتواند زيست 
ياوري كنند، و چون بسياري از نيازاكها و خواهاكها چنانست كه هنر و آگاهي ويژه اي خواهد و هركسي بسيج                     

 .د، از اينجا پيشه ها پديد آمده كه هركسي جز بكاري كه نيك ميتواند نفهلدآنها نتوان

گدايي جز از ناتوان مستمند       . بيكاري و مفتخوري از دسترنج ديگران به هر نامي كه باشد نسزاست                  
  از   كارهاي بيهوده كه براه افتادن زندگاني ياوري نتواند داشت و هوده اي بسود زندگاني نتواند داد  ـ                  . نسزاست

چامه گويي و افسانه سرايي و پند فروشي و ستايشگري و مويشگري و فالگيري و جادوگري و قماربازي و                           
 .گروبندي و دست بدست گردانيدن كاال و بسيار مانند اينها ـ  نسزاست
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گدايي آبروي خود ريختن و آزرم خود          .  بيكاري و مفتخواري، راه ديگري از دزدي و راهزنيست            
 .ارهاي بيهوده، دغلكاري و كالهبرداريستك. فروختن است

.  زمين يا پول بپافه سپاردن و از درآمد آن زندگي گزاردن كه راه ديگري براي مفتخوريست نسزاست                     
پول . كسيكه زميني را  نميكارد، از آن او نيست تا بديگري بپافه سپارد                 . زمين بهر كشتن و بهره برداشتنست       

 .ن كاالهاست و جز از اين باره سود از آن نبايد جستافزاري براي داد و ستد و يوفانيد

 .بايد از مفتخوري از هر راهي كه باشد و به هر نامي كه باشد، جلو گرفت

هركسي بايد  . بهر روزي خوردن و پول اندوزيدن نيست      .  كار و پيشه بهر راه افتادن زندگاني توده ايست         
ن توده را سودي تواند بود و پيداست كه در آن ميان روزي               بكاري يا پيشه اي فهلد كه بآن نياز هست و يا از آ              

 .خود و خانواده اش را هم خواهد توزيد

بايد روزي را از كاري يا پيشه اي توزيد كه زندگاني توده اي بآن نيازمند است و يا خود بسود آن                              
 .پول اندوزي نيز از گناهان بزرگست و هيچگاه نبايد بود.  زندگاني ميباشد

بسيار جدايي هست ميانه آنكه      . مان اين آميغها را بدانند و در زندگاني راهنماي خود گردانند              بايد مرد 
مردمي كار و پيشه را بهر راه افتادن زندگاني توده اي دانند و جز بكارهاي سودمند بتوده برنخيزند با آنكه مردمي     

 هر كاري كه توانست روزي خورد يا        كار و پيشه را بهر روزي خوردن و يا پول اندوزيدن شمارند و هركسي از               
پول اندوزد، بآن فهلد و كارهاي سودمند را فراموش كرده صد گونه پيشه هاي بيهوده پديد آورند و راههاي                        

آن يكي مايه    .  اين دو تا يكي نيست و هوده هاشان نيز يكي نتواند بود                  ١.گوناگون بهر مفتخوري باز نمايند      
 .و اين يكي بي پهل  شوند بدبختي و تيره روزيستفيروزي و خرسندي توده تواند بود 
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  ـ  بازارگانان بايد بيشتر از نياز نباشند٦
 

آنانكه ميكارند و ميسازند و  مي بسيجند ناچارند كاالهاي          
 .فزون را با ديگران بيوفانند

چون برخي خود .  از اينجا بر ميخيزد»خريد و فروخت«
. خرند و بفروشند  نتوانند فروخت سزاست كساني در ميانه ب       

. ي فزون را از شهري بشهري برند         اسزاست كساني كااله   
 .بازارگاني اينهاست

بازارگانان بايد  . بازارگاني بهر راه افتادن زندگانيست      
 .بيشتر از نياز نباشند

كاالها را دست بدست گردانيدن، و يا بازداشتن و               
سررشته داري  . نفروشيدن، و يا بهاي فزونتر تلبيدن نسزاست      

 .بايد نگهبان اينها باشد
در كميابيها سررشته داري تواند كاالها را گيرد و خود            

 .دادگرانه بگسارندگان رساند
 

 
 

كسانيكه ميكارند و ميريسند و ميبافند و ميسازند و يا از راههاي ديگر نيازاكها ميبسيجند، ناچارند كاالهاي                 
چارند از بسيجيده هاي خود بگسارندگان رسانند و آنچه خود           نا. فزوني خود را با بسيجيده هاي ديگران بيوفانند        

در زمانهاي باستان كاال را با كاال        . چيزيست كه از زمانهاي باستان بوده است، اكنون نيز ميباشد          . نيازمندند بتوزند 
 .شدميبا» يوفاناچ«: مييوفانيده اند، سپس بهر آساني پول را رواج داده اند كه افزار كار يا بهتر گوييم
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اينكه بايد يكي بفروشد و يكي بخرد از اينجا برميخيزد كه                 .  از اينجا  برميخيزد    » خريد و فروخت   «
بايد .  بسيجندگان هر كدام يك كاال  ميبسيجند كه بايد فزونيهاي آنرا با كاالهايي كه خود نياز ميدارند بيوفانند                   

همان بهم  » خريد و فروخت  « چيزهايي گيرند،    بسيجيده هاي خود را بگسارندگان رسانند و در برابرش از آنان            
 .يوفانيدن توزيده هاي خودشانست

پديد آورندگان  ـ  خود نتوانند با گسارندگان روبرو شوند و            : چون برخي از بسيجندگان  ـ  يا بهتر گوييم         
و سزاست كه   كاالهاي خود را يكسره بآنان فروشند و چنين فهلشي آنان را از كارهاي خودشان باز دارد، از اينر                   

از پديد آورندگان يكجا بخرند و بگسارندگان اندك اندك بفروشند و اين              . كساني در ميانه بخرند و بفروشند      
 .كار را پيشه خود گرفته و به اندازه اي كه شاينده است ببها افزوده  سود جويند

كمتر باشد سزاست كه    نيز چون برخي كاالها در شهري فزونتر از اندازه نياز مردم، و در شهرهاي ديگر                   
 .كساني كاالهاي فزون را از شهري بشهري برند و بفروشند و به اندازه شاينده سود جويند

 .اند» بازارگان«و كساني كه بآن ميفهلند » بازار«جاييكه خريد و فروخت  ميشود .  بازارگاني اينهاست

ولي بايد  .  راه سزنده نان  ميخورند      اين كسان نيز از   . در زندگاني توده اي بچنين كارهايي نيز نياز هست          
بهر روزي خوردن و يا پول . بهر راه افتادن زندگاني توده ايست) همچون ديگر كارها و پيشه ها(بدانند بازارگاني 
 .اندوزيدن نيست

چه بيشتري مفتخوري آورد و      . شماره شان بايد بيشتر از اندازه نياز نباشد         ) يا ميانجيان (آنگاه بازارگانان   
 .هاي ديگري در پي داردزيان

در زمان ما وارونه اينرا      . از چيزهاي دانستنيست كه بازارگاني بهر مردمست، مردم بهر بازارگاني نيستند             
اروپاييان و آمريكاييان كه پيشروان توده هايند،          . در زمان ما مردم را بهر بازارگاني  مي شمارند              . ميپندارند

ميشناسند، و اينست دولتها بهر آن  ميجنگند و            »  خواستي« را، خود     كارخانه داري و افزارسازي و بازارگاني       
بهر ايشان بسيجند و    » پاردهاي خام «كشورهايي را با زور  ميگيرند كه         . خونها  مي ريزند و نيرنگها  مي ورزند          

 .توده هايي را زيردست  ميگردانند كه كاالهاي ايشان را بخرند

اين ماشينها بايد پياپي كار كنند و كاالهاي هنگفت           .  ا گرديده يكي از هوده هاي دانشها ساختن ماشينه       
بيرون ريزند، و چون در بند نياز مردمان نيستند و كاالها بيش از اندازه  ميگردد و بازارها  مي ايستد، دانشمنداني                        

ر زودتر از كار    برخاسته چنين راه  مينمايند كه آنچه  ميسازند و ميبافند، سست و بد گهر سازند و بافند كه بسيا                      
تو .  افتد و مردمان ناچار باشند كه زود زود ببازار آيند و از كاالها بخرند و بدينسان ماشينها هميشه در كار باشند                     

 .گفتي مردمان بهر پرستش بماشينهايند  نه ماشين ها بهر پرستش بمردمان

بار باز داشتن و نفروختن، و يا        كاالهايي را اين بآن فروختن و دست بدست گردانيدن، و يا آنها را در ان                 
به اينگونه چيزهاست كه سررشته داري بايد نگهبان باشد و            . بهاي فزونتر از آنچه شايد داشت تلبيدن، نسزاست        

 .نگزارد



 ......................................................................................................................................................................................     ....ورجاوند بنياد

 

٩٧  

يكي از  نادانيهاست كه  بازارگانان  ـ  يا ميانجيان  ـ  كاالهايي را كه خريده اند و  در دست ميدارند، از                             
اين كاالها را ديگران پديد آورده اند و خود بهر              . دينسان در انديشه سودجوييها باشند      آن خود پندارند و ب      

 .آنچه معنايي ندارد اينست كه از آن ميانجيان باشد. گساريدن خانواده هاست، بهر راه افتادن زندگانيست

 .انيد كردخريده ايد كه بخانواده ها فروشيد و جز اين كاري نتو: بايد گفت.  خريده ايم: ميگويند

آن پول مانند رسيديست كه در برابر        . با پول دادن از آن شما نباشد       : بايد گفت .  پول داده ايم  : ميگويند
.  پس گيريد ) رسيد خود : يا بهتر گوييم   (كاالها سپارده ايد و بايد آنها را بجايگاه خود رسانيد و پول خود                     

 .بهرحال با دادن پول كاالها را نتوانيد ازانيد

ابي ها كه برخي كاالها كمتر از اندازه نياز مردم باشد و به آساني نتوان جلو فزوني بها را گرفت و                      در كمي 
آنگاه بيم آن باشد كه برخي خانواده ها بيشتر از  رسد  خود، بلكه فزونتر از اندازه نيازمندي خرند و ديگران را                           

االها را از دارندگان گيرد و خود دادگرانه و            بي بهره گردانند، براي جلوگيري از اينها سررشته داري بايد ك              
 .دورانديشانه بگسارندگان رساند

 



  ـ  زمين را كسي ازاند كه كارد٧
 

زمين را كسي ازاند    . زمين بهر كاشتن و بهره برداشتنست     
آنكه نمي كارد و يا     . آباد گرداند كارد، كسي ازاند كه     كه  

. ه شود آباد نمي دارد بايد فروشد، وگرنه از دستش گرفت           
بكشاورزان ارج بايد    . كشاورزي از هر باره ستودنيست       

آب روان گردانيدن و آبادي پديد آوردن كاري         . گزاشت
 .بسيار كرف، و خود مايه سرفرازي و نيكناميست

 
 

 
بايد دانست هركسي هرچيزيرا نتواند ازانيد، ازانيدن شوندي خواهد و بايد در ميانه همبستگي و بهره مندي                 

من اين عصا را خريده ام و بدست ميگيرم، از          . ما آن پارچه را بافته ايد و خواهيد فروشيد، از آن شماست           ش. باشد
ولي !.  زيرا چه بهره مندي يك تن را از كوهي بزرگ تواند بود؟            .  يك تن نتواند كوه البرز را ازاند      .  آن منست 

كالغهاي . انها و رودها و چشمه هايش تواند داشت       زيرا بهره منديها از جنگلها و ك      . يك توده آن را تواند ازانيد     
ولي اگر كسي   !.  زيرا چه همبستگي ميانه او و كالغها تواند بود؟         . »از آن منست  «: آسمان را كسي نتواند گفت    

 .»از آن منست«: كبوتري را پرورده است و دانه و آبش ميدهد و از پرواز و آوازش دلخوش ميگردد، تواند گفت

زمين بهر  .   زمينهاي كشتي  ـ  نيز چنينست و هركسي نتواند آن را بدلخواه ازاند و دارد                      درباره زمين  ـ   
زمين را كسي ازاند و دارد كه بكارد، كسي ازاند و دارد كه درختها               . كشتن و درخت نشاندن و بهره برداشتنست      

 .نشاند و گلها كارد و آباد گرداند

در تهران   .  را  دارا  و  ازاناي  فالن  ديه  ميشمارند                از چيزهاي بسيار ناراست است  كه كساني خود               
مينشينند و ديهي را كه در كرمانست از آن خود  ميشمارند و از دسترنج باشندگان آنجا بهره براي خود                                 

ديهي را كه در خانه هايش ديگران       !.  آيا چه همبستگي ميانه اين كس با آن ديه و زمينهايش  ميباشد؟            . ميخواهند
 !. و باغهايش را ديگران آباد ميگردانند و زمينهايش را ديگران ميكارند، چگونه اين ميازاند؟مينشينند
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فروشنده جز بيگانه اي  نميبوده، آنگاه زمين را تنها با خريدن نتوان              : بايد گفت .  خريده ام : خواهد گفت 
اينگونه ازانشها   .  گردانيدن آن فهلد   اگر كسي  ميخواهد ازاننده و دارنده زميني باشد، بايد بكاشتن و آباد              . ازانيد

 .همه بيپاست

آنكه زميني را  ميكاشته و اكنون  نميكارد و يا باغي را آباد گردانيده و اكنون پروا نميكند و آبادش                              
نميدارد،  بايد آن را بديگري فروشد و يا  وا گزارد، و اگر نفروشيد و وا نگزاشت بايد از دستش گرفته شود و                            

 .سررشته داري بايد به اين كار برخيزد.   شودبديگري داده

زيرا بسياري، بلكه بيشتري از نيازاكها از راه آن            . كشاورزي از بهترين پيشه ها و از هر باره ستودنيست            
آنگاه باغها و    . توزيده ميشود و كشاورزان با رنج و كوشش خود، پرستش ارجداري بزندگاني توده ميكنند                   

پس از همه اينها كشاورزان در ميان سبزه و گل زيسته و از                . آباد و خرم  ميگردد     كشتسارها پديد آمده زمين      
 .خوشيهاي سپهر بيشتر بهره  مييابند و از خوراكها و نوشاكها بهترين برخورداري  ميتوانند

در زمانهاي  . در ستايش كشاورزي همين بس كه ما را از گرسنگي كه دشمني هراسگين است نگه ميدارد               
فهليده و پي دارويي  ميگرديده اند كه اگر بمس و آهن زنند، زر و سيم گردد و                      » كيمياگري«به  پيش كساني   

بهترين كيميا كشاورزيست كه از خاك      : ميبايد گفت .  سالها و پولها در اين جستجوي بيهوده تباه  ميگردانيده اند          
 .تيره گلهاي قشنگ و دل زدا و ميوه هاي شلپ و خوشگوار پديد  ميآورد

د بكشاورزان ارج گزاشت و هوده و رنج آنان را بديده گرفته  گراميشان داشت و هر آنچه مايه                             باي
در يك توده بايد به هر گروهي از روي پرستشي كه بتوده و كشور                   . آسايش و خشنودي ايشانست، ندريغيد     
 .ميكنند ارجي نهاد و جايگاهي هكانيد

جدايي هنگفتي كه در ميانه ديه ها و شهرهاست از            از كارهايي كه بسود جهانست و بايد بود آنست كه             
از اين راه كه از يكسو در شهرها جلوي مفتخوريها گرفته           . ميان برخاسته، ديه ها بزرگتر و شهرها كوچكتر گردد        

شود و بيكاري و كارهاي بيهوده از ميان رود، از يكسو كشاورزان از ستم رها گردند و زمينهايي را كه ميدارند و                      
، از آن ايشان شناخته شود، در ديه ها دادگاه و دبستان و داروخانه و دستگاه هاي تلگراف و تلفون و برق                 ميكارند

برپا گردد و پزشگان و دندانسازان و افزار سازان به اندازه نياز در ميانشان باشند، راههاي شوسه ديه ها را بهم                           
 باشد، توده اي اگر در پي آبادي كشورند و             هر آنچه در شهرهاست در ديه ها نيز         : يك جمله بگويم  . رساند

 .آسايش زندگي را  ميخواهند بايد اينها را بديده گيرند و در راهش بكوشند

كاريست كه از خدا پاداش خواهد        . آب روان گردانيدن و آبادي پديد آوردن كاري بسيار كرفست             
ايد از نيكخواهان جهان شناخت و        اين كسان را ب    . داشت و خود مايه نيكنامي و سرفرازي هركسي تواند بود             

 .گرامي داشت

 
 



 ـ  هر كسي تواند به اندازه شايايي و كوشش ٨
 از زندگي بهره يابد

 
در يك توده هركسي تواند به اندازه شايايي و كوشش           

بايد . بايد بيشتر از آنرا نگزاشت     . خود از زندگي بهره يابد     
ه اندازه  زمين را بكارندگان ب    . براي سرمايه اندازه هكانيد    

ماشينها را تا تواند بود كوچك گردانيد و ماشينهاي            . داد
بمزدها دادگرانه اندازه   . بزرگ را جز بهنبازيها پرگ نداد      

بدانشمندان و هنرمندان كه چيزهايي نادانسته پيدا        . هكانيد
ميكنند و يا افزارهايي سودمند پديد مي آورند پاداشهايي           

 .شاينده داد
 

 
مردم، در هوش و چابكي و خرد و فهم و اندازه دانش و آگاهي، و همچنين در اندازه                    در يك توده همه     

در يك  . كوشش و دلسوزي يكسان نيستند، و اينست در برخورداري از خوشيهاي زندگاني يكسان نتوانند بود                 
.  ه يابد توده هركسي تواند به اندازه شايايي و كوشش خود از خوشيهاي زندگي و از توزيده هاي ديگران بهر                      

 .بايد تا ميتوان از بيشتر از آن جلو گرفت.  ليكن بايد بيشتر از آن را نگزاشت

آدميان چه در نيروهاي تني و جاني و چه در نيروهاي            : اگر خواهيم اين سخن را نيك زنديم بايد بگوييم         
ك پايگاه نباشند و    همچنين در دانش ها و آگاهيها كه خود توزند بي           .  مغزي و رواني يكسان آفريده نشده اند       

پس از همه اينها  در اندازه كوششها جدايي دارند و كسانيكه                . دانشهاشان نيز در سودمندي يكسان نتواند بود        
 .دلسوزترند بيشتر كوشند

مردم  همه، در سود رسانيدن  بزندگاني توده اي يكسان نيستند، اينست كه در                   :  رويهمرفته  بايد گفت   
بلكه . در يافتن پاداش كوششهاي خود نيز يكسان نتوانند بود            : گي يا بهتر گويم    بهره مندي از خوشيهاي زند      
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و به اندازه كوشش و     ) از روي نيروهاي مغزي و تني و دانشها و آگاهيها         (هركسي تواند به اندازه شايندگي خود       
 .دلسوزي كه بكار  ميبرد،  از خوشيهاي زندگاني و از توزيده هاي ديگران برخوردار گردد

اين . اين اندازه  نا يكساني نه تنها زيان  ندارد، سودمند نيز هست                .  يك قانون بسيار دادگرانه است      اين
يكساني از هر باره نتواند بود و         . معنايش ارج گزاردن بجربزه ها و كوششهاي كسان و پاداش دادن بآنهاست               

 .نشايد بود

و براي آنكه زمينه آماده گردد، گذشته از           در هر توده اي بايد تا ميتوان اين قانون را روان گردانيد،                  
نخست آنكه كار و پيشه      : جلوگيري از مفتخوريها و كارهاي بيهوده كه گفته ايم، بايد دو چيز در ميان باشد                   

هركسي تواند هر كاري را كه براي خود         . آزاد، و ميدان براي كوشش و دلسوزي و نشان دادن شايايي باز باشد             
اينكه .  بگزيند، و سود و زيان آن بخودش باشد       ) جز كارهاي بيهوده و زيانمند    (تر تواند   بهتر ميشمارد و آن را به     

جلو ) كه گاهي انديشيده ميشود   (كارها را كراد بدست گيرد و مردم را بكار وا داشته به هر كدام مزدي پردازد                   
 .دلسوزي نمودن و شايايي نشان دادن را تواند گرفت

 .آزادي را از مردم گرفتنست در جاييكه نياز بآن نيست. ي شوند گرفتنستآنگاه اين آزادي را از مردم ب

گذشته از اينها، در اينحال كراد بايد دستگاهي براي نگهباني و رسيدگي بآن كارها برپا گرداند، و بيك                     
ر حاليكه  د. دستگاه بزرگتر ديگري براي بخشيدن پديد آورده ها بمردم و رسانيدن آنها بخانواده ها، نيازمند باشد               

در آزادي كار، به اين دستگاه ها نياز نيست، و اينكه هركسي خود كاري گيرد و بازارگاناني براي خريدن و                          
آزادي : اينست معني آنچه ميگوييم   . فروختن در ميان باشند، خود كار بخشيدن كاالها را نيز به انجام  ميرساند                

 .كار خود راهبري بسيار هناينده اي در زندگانيست
 
 :م از چيزهايي كه جلوگير جربزه ها بوده آن قانون را بهم تواند زد، جلو گرفته شود، بدينساندو
 
زيرا . در بازارگاني براي سرمايه اندازه هكانيده شود كه كسي نتواند بيشتر از آن راه اندازد                    )١

ه، سرمايه افزار كار است و در جايي كه آزاد باشد، رشته كارها بيش از همه در دست پول بود                   
 .كساني كه پول بسيار ميدارند دست ديگران را خواهند بست. جربزه ها بيكاره خواهد گرديد

زيرا زمين نيز افزار كار ميباشد و در اينجا نيز              . زمين بدست كارندگان به اندازه داده شود          )٢
كساني خواهند توانست زمينهاي بسياري را بچنگ آورده  دست هاي ديگران  را بسته و                        

 .آنان را بيكاره گردانندجربزه هاي 

ماشينهاي ريسندگي و بافندگي و دوزندگي و كارندگي و مانند اينها را بايد تا تواند بود                         )٣
كوچك گردانند كه با سرمايه هاي كم نيز توان يكي  را  براه انداخت، و  بكار انداختن                            

 سرمايه هاي   ماشين هاي بزرگ كه كوچك نتواند بود جز به هنبازيها كه چند تني به اندازه                  
زيرا ماشين نيز افزار كار است و فزوني يا بزرگي اين             . خود پديد آورده اند پرگ داده نشود       

 .نيز همان زيان را تواند داشت
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كساني كه از پزشگان و هنرمندان و كارمندان اداره هاي سررشته داري و ديگران مزد يا                         )٤
زه سزا تواند بود، دادگرانه اندازه         ماهيانه ميگيرند و در سايه نيازمندي يكسو، بيش از اندا              

 .هكانيده شود

بدانشمندان و هنرمنداني كه  چيزهاي نادانسته پيدا ميكنند و دانشها را پيش ميبرند و يا                             )٥
افزارهايي سودمند پديد آورده بآساني زندگاني ميافزايند، گذشته از ارجي كه گزارده گردد،              

 . پاداشهاي شاينده داده شود

كه آن قانون دادگرانه روان تواند گرديد و پستيها و بلنديهاي زندگاني بسيار كم شده به                 با اين كارهاست    
 .اندازه سزنده تواند رسيد

 



  ـ  فرهيخت آموختن آميغهاست٩
 

هر پسري يا دختري چون هنگامش رسيد بايد به او               
سپس . خواندن و نوشتن آموزند و اندي از دانشها ياد دهند         

وزند و روانش را نيرومند و           بايد آميغهاي زندگي آم      
. خيمهايش را نيكو گردانند و باياهايش به او ياد دهند               

 .فرهيختي كه بايد بود اينهاست
بايد در شهر و شهرچه و ديه آموزشگاهها به اندازه نياز             

 .يكي از باياهاي سررشته داري اينست. برپا دارند
 

 
 

د، بايد او را بدبستان فرستند و خواندن و نوشتن           هر پسري يا دختري چون هفت ساله بود و هنگامش رسي           
به .  بياموزند و اندي يا اندكي از دانشها كه او را از دژآگاهي بيرون آورد و بجهان و مردمان بينا گرداند ياد دهند                     

 .اين اندازه سواد هركسي از مرد و زن نيازمند است

يا آموزگار گرفته داراي چنين سوادي         اين باياي هر پدريست كه فرزندان خود را بدبستان فرستاده                 
بچگاني بي پدر را نيكوكاران بايد بفرزندي بردارند و باسواد گردانند و يا سررشته داري به اين كار                        . گرداند
 .برخيزد

ناميد » دينكده«كه توان آن را     (سپس كه پسر يا دختر ده و اند ساله گرديده بايد او را بآموزشگاه باالتري                 
 .فرستند كه آميغهاي زندگي آموزند و روانش را نيرومند و خيمهايش را نيكو گردانند) ي گزاشتيا هر نام بهتر

يكي گوهر جان با خودخواهي و هوس و آز و رشگ و               :  آدمي داراي دو گوهرست     ١چنانكه گفته ايم  
خرد ديگري گوهر روان با فهم و       . خشم وكينه وخودنمايي وچاپلوسي وستمگري و ديگرخيمهاي پست جانوري        

 .و انديشه و نيكخواهي و دلسوزي بديگران و آميغ پژوهي و دادگري و مانند اينها كه خيمهاي آدميگريست

                                                           
 ٦   بخش يكم شماره- ١
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اين نيز گفته ايم اين دو گوهر هميشه در كشاكشند و چون يكي نيرومند گرديد ديگري از نيرو افتد و                         
 .ناتوان گردد

ي خيمها و خويها، بيش از همه در سايه         اكنون سخن در آنست كه نيرومندي روان و خرد، و همچنان نيك            
بايد جهان را نيك شناسانند، از      . بايد بنورسان يك دوره درس آميغها گويند      : دانستن آميغهاي زندگي تواند بود    

هستي آفريدگار سخن رانند، گوهر آدميگري را بزندند، خرد و جايگاه آن را بفهمانند، از پندار و زيانهاي بسيار                    
ي نيازي آدمي را از نبرد با همديگر باز نمايند، زيانهاي اين پتياره نبرد را روشن گردانند، معني                     آن بياگاهانند، ب  

راست توده و زندگاني توده اي را ياد دهند، رفتاري را كه توده بايد با هم دارند بشناسانند، زيانهاي جنگ را                          
مين و نبرديدن با بيماريها و بديها بگردن          آشكار گردانند، باياي ورجاوندي را كه آدميان درباره آباد داشتن ز             

ميدارند بياموزند، از معني سررشته داري و پرستش بميهن سخن رانند، معنيهاي كار و پيشه و پول و بازارگاني و                      
مانند اينها را بزندند، ارج كشاورزي را باز نمايند، كارهاي كرف را ياد دهند، گناهان را بشمارند، از زيانهاي                        

دي و پول اندوزي آگاهشان گردانند، جايگاه دانشها و هوده هاي آنها را روشن گردانند، از زناشويي                  بسيار آزمن 
 .و بايا بودن آن گفتگو كنند، از اينگونه بسيار است كه بايد همه را بياموزند

ي نيز برخي از قانونهاي همگي را بآنان درس گويند، معني قانون و  اينكه سامان و ايمني كشور و آسودگ                    
 .خانواده ها در بكار بستن آنهاست ياد دهند

 . بدختران از چگونگي خانه داري و بچه پروري سخن رانند. نيز از تندرستي و دستورهاي آن درس گويند

نيز باياهاي هركسي را چه درباره جهان و آفريدگار آن، و چه درباره كشور و توده، و چه درباره خانواده                     
رفتاري كه زنان را با مردان و مردان را با زنان، بزرگان را با                  . اندگان ياد دهند  و خويشان و همسايگان و درم      

از خيمها و خويهاي نيك و سودهاي آنها و از خيمها و               . كوچكان و كوچكان را با بزرگان بايد بود بياموزند          
 .خويهاي پست و زيانهاي آنها سخن رانند

 راست، آموختن آميغها و نيرومند گردانيدن روانها و          فرهيخت. فرهيختي كه نورسان را بايد بود اينهاست      
 .خردهاست

از چيزهاي دانستنيست كه در بيشتر آدميان گوهر جاني نيرومندتر است، و يك تن چون بخود گزارده                      
. اينست روان بايد پرورده گردد تا نيرومند شود       .  شود، اين گوهر چيره باشد و روان و خرد زبون و بيكاره گردد             

 .ناميده مي شود) يا فرهنگ(ورش روانست كه فرهيخت و اين پر

نيز از چيزهاي دانستنيست كه بدآموزي و پنداشته هاي بيپاي اين و آن بويژه با درهمي و بهم آميختگي                       
بنورسان ياد  ) اگرچه بعنوان تاريخ باشد   (شوند بيكار گرديدن روانها و خردها باشد و اينست بايد بهيچ عنواني                

 .ا زنديدن  بيپايي و زيانمنديشانآنها نداد مگر ب

بايد در هر شهر و شهرچه و ديه آموزشگاه ها  ـ  چه دبستان بهر سواد ياد دادن و چه دينكده بهر آميغها                           
 .  يكي از باياهاي سررشته داري اينست. آموختن  ـ  به اندازه نياز مردم برپا باشد

 



 ـ  دانشها و هنرها مايه پيشرفت جهان ١٠
 ميباشد

 
بايد در هر   . نشها و هنرها مايه پيشرفت جهان ميباشد       دا

شهري دانشكده ها برپا و درهاي آنها بروي خواهندگان باز          
 .باشد

بايد در هر توده اي كساني كه توانند پاكدالنه به دانشها           
 .فهلند، و تا توانند پيش روند، و اين را كاري كرف شناسند

ايش جهانيان  بايد از دانشها و هنرها بآبادي جهان و آس          
اين سياهكاريست كه از دانشها و هنرها به كشتار و            . كوشيد

سياهكاريست كه افزارهاي گزند و         .ويرانكاري كوشند 
 .نابودي سازند

 
 

آدميان در سايه اينها از گيتي بهتر آگاه ميگردند، رازهاي              . دانشها و هنرها مايه پيشرفت جهان ميباشد        
، از زمين و آب و هوا و آفتاب كه سرچشمه زندگانيست بهتر سود ميجويند، به                پوشيده بسياري را بدست ميآورند    

آبادي زمين كه باياي ورجاوند ايشانست بيشتر توانندكوشيد، براي زندگاني كاچالها و افزارهاي سودمند بسيار                  
 .توانند ساخت

 باالتر ميبرند، و از يكسو       دانشها از يكسو به ارج آدمي ميافزايند و جايگاه او را در ميان باشندگان جهان                 
 .سپهر را در زيردست او رامتر  ميگردانند، و بچيرگي و فيروزي او  ميافزايند

بايد دانست دانش آميغهاييست كه از راه جستجو        . شايد كساني ندانند؛ ما دانش يا هنر چه چيز را ميگوييم          
بسياري از  .  دان شنيده شود دانش نيست     هرچه از دانشمن  . يا آزمايش يا مانند آنها بدست آيد و بي پهل گردد             

دانشمندان بسخنان بيپايي  ـ  از گفتگو با مردگان و خواب گزاري و پندار بافي ها بنام فلسفه يا مانند اينها  ـ                                 
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هنر نيز دانشهاييست كه در افزارسازي بكار رود يا افزارسازيست كه           .  برخاسته اند كه در خور هيچ ارجي نيست       
 . باشداز روي دانشها 

بايد در هر شهري دانشكده ها و هنركده ها براي همه رشته هاي دانشها و هنرها برپا و درهاي آنها بروي                       
 .اين يكي از باياهاي سررشته داريست.  خواهندگان گشاده باشد

اينها براي كساني خواهد بود كه همه روز خود را با درس گذرانند و در پي دانش توزي و هنرآموزي                         
كساني نيز توانند بود كه بكاري يا پيشه اي فهليده اند، ليكن ميخواهند از دانشها نيز بيش از                       . ه باشند براي پيش 

براي اينان دانشكده هايي ويژه توان بنياد نهاد كه روزانه چند ساعتي              . آنچه در دبستانها ياد گرفته اند بهره يابند        
بايد از هر راهي كه توان برواج        . دان ارجمند بيرون آيند   بيايند و درس خوانند، و باشد كه از ميان ايشان دانشمن            

 .دانشها كوشيد

يكي از كارهاي سودمند كه بايد بود آنست كه كتابهايي در زمينه دانشها با زبانهاي آسان بنويسند و چاپ                   
 .كنند و در دسترس همه گزارند

دانسان كه در ميان توده هاي پيشرفته       بايد در هر توده اي كساني كه ميتوانند پاكدالنه بدانشها فهلند، كه ب             
اروپا و آمريكاست، هريكي بيكي از رشته هاي آن فهليده، انديشه و آزمايش و جستجو را دنبال كنند و تا توانند                      
پيش روند و آنها را پيش برند، و اين را كه كوشش در راه پيشرفت جهان است كاري كرف  ـ  كاري كه مايه                            

 . بشناسندخشنودي خدا خواهد بود  ـ 

دانشها از راه خود تا به هركجا كه ميروند بايد              .  بايد دانشها با همدوشي دين راهنماي جهانيان باشند          
اين نادانيست كه  كساني  چيزهايي را  كه  تازه ميشنوند              .  به هر هوده اي كه ميرسند  بايد پذيرفت        .  پيروي كرد 

 .چنين رفتاري به هر دستاويزي باشد ناسزاست.  ناداني است كه در جلو دليلها ايستند.  نپذيرند

بايد در پي اين بود كه رازهاي نادانسته         .  بايد از دانشها و هنرها بآبادي جهان و آسايش جهانيان كوشيد            
.  هرچه بيشتر دانسته گردد، فيروزي آدمي بسپهر و سود جوييش از نيروهاي شناخته و ناشناخته آن فزوني يابد                      

ساني كارهاست بيشتر ساخته شود، كشاورزي هرچه نيكتر باشد، با بيماريها نبرد هرچه                    افزارهايي كه مايه آ    
توده ها بهمديگر هرچه نزديكتر شوند،         . فيروزانه تر رود، و تا تواند بود از رنج و گزند آنها كاهيده شود                     

 .همدستيشان  استوارتر و بهره منديشان از آسايش و خرسندي بيشتر باشد

.  دبختيست كه از دانشها و هنرها بكشتار مردمان و ويران گردانيدن شهرها كوشند                  اين سياهكاري و ب    
سياهكاري و بدبختي است كه بيش از همه افزارهاي گزند و نابودي  ـ  از تانك و بمب انداز و بمبهاي پرنده و                           

اين معني زندگاني   . ستاين ارج دانشها را ندانستن ا     .  گازهاي كشنده و توپ هاي دورزن و مانند اينها  ـ  سازند             
 . را نشناختن است

 



  ـ  بايد از بدآموزيها جلو گرفت١١
 

. بايد از بدآموزيها جلو گرفت و مردمان را آگاهانيد           
اينها از باياهاي   . بايد نوشته هاي زيانمند را نابود گردانيد        

 .بزرگست
كساني اگر در پي فهميدن و فهمانيدنند راه دانشها              

تا توانند پيش روند، هرچه ميپژوهند       از آنراه   . گشاده است 
نسزاست از  . اين نسزاست بپندار و گمان برخيزند      . بجويند

 .چيزهايي كه راه نيست بسخن فهلند
اينها با خدا و     . اينها مردمان را بگمراهي كشانيدنست      

 .جهان دشمني ورزيدنست
 

 
 

دنمايي و نام آوري، و يا بهر        باشند كساني كه براي خو     .  يكي از آسيبهاي بزرگ جهان بدآموزيهاست      
رسيدن بيك آرزويي يا بهر آزاد گردانيدن خود از باياهاي زندگاني، يا تنها از روي هوسبازي، بسخناني برخيزند                  

باشند كساني كه دنبال چيزهاي نادانستني را  ـ  چيزهايي كه راه بسوي آنها                    . و آنها را در ميان مردم پراكنند        
مثال سخن از آغاز جهان رانند، يا از        :  ندار را راهنماي خود گردانيده بگفتگو پردازند      گشاده نيست  ـ  گيرند و پ       

آنسوي سپهر آگاهيها  دهند، يا الف از ناپيدا داني زنند، يا دانشها را كوتاه و نارسا باز نمايند، يا از جهان و                                
.  تاكنون از  اينگونه  بسيار كرده اند        زندگاني بنكوهش فهلند، يا در زيستن راه هاي بيخردانه  نمايند،  چنانكه                   

بت پرستي، فلسفه، صوفيگري، خراباتيگري، شيعيگري، باطنيگري، بهاييگري، و بسيار مانند اينها، همه از آن                     
ليكن بسيار بوده اند كساني كه آنرا دستاويزي براي سرپيچيدن از              .  ماديگري از دانشها برخاسته    .  گونه است 

 . بودن در هر زشتكاري گرفته سخنان رنگارنگي از آن پديد آورده اندباياهاي آدميگري و آزاد
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اين كسان بدآموزانند و مايه گمراهي مردمان توانند بود، بايد از بدآموزيهاي آنان جلو گرفت و مردمان                   
 .را از بيپايي و زيانمندي گفته هاشان آگاهانيد

اوه گويي هاي شاعرانه، پندارهاي فيلسوفانه، از         بايد نوشته هاي زيانمند را از هر گونه كه باشد  ـ  از ي                   
افسانه هاي بيپا، از دستورهاي بيدانشانه درباره تندرستي، راهنماييهاي بيخردانه در زمينه زندگاني و مانند اينها ـ                     

 .بايد سوزانيد، به رود انداخت، بچاه فرو ريخت.  نابود گردانيد

بايد .  هرچه سواد بيشتر گردد بآسيب آن خواهد افزود        نوشته يا كتاب از نخست اين آسيب را داشته و             
چرا !.  كساني اگر در آرزوي نوشتنند چرا بتاريخ نفهليده افسانه نويسند؟             .  ميدان نداد و تا توان جلو گرفت        

اگر خواهاي سرگرمي مردم ميباشند  چرا بچيزهاي سودمند  يا  بيزيان               !.  بدانشها نگراييده  شعرهاي ياوه گويند؟     
 !.خيزند؟برن

مردم را سرگرمي؛ خواندن تاريخ، نيوشيدن آواز و موزيك، گرديدن در باغها و كشتزارها، رفتن بديدار                  
خويشان و دوستان، فهليدن بپرورش مرغان خوش رنگ و خوش خوان، كشتن گلهاي قشنگ و دلگشا و مانند                     

 .ها بكار رود، از بهترين سرگرميهاستسينما اگر بيناكهاي راست را نشان دهد و در راه ياوري بدانش.  اينهاست

جلوگيري از بدآموزان و آگاهانيدن مردمان از كارهاي آنان، و نابود گردانيدن نوشته هاي زيانمند، از                     
از باياهاييست كه چه سررشته داري و چه يكايك مردم  ـ  هريكي در جاي خود  ـ                       . باياهاي بزرگ آدميانست  

گيرند و بياد   » روزبه«جاست كه چنانكه ما امروز ميكنيم سالي يكروز را با اين نام              بسيار ب . آنها را بگردن  ميدارند    
اينهمه گمراهيها  . پندار يكي از نيروهاي پست آدميانست، يكي از آسيبهاي جهانست            . اين باياهاي خود باشند    

 .ود بمردم نياموختهيچگاه چيزي را از پندار خ. بايد هيچگاه پي آن را نگرفت. بيش از همه از پندار برخاسته

كساني اگر رازهاي پوشيده جهان  ميپژوهند و در پي فهميدن و فهمانيدند، راه دانشها بروي آنان گشاده                     
دانشها به هركجا   : گفته ايم و  باز  ميگوييم       .  از آن راه تا توانند پيش روند و هرچه  ميپژوهند، بجويند              .  است

 .د بايد پذيرفترفت بايد از پيش رفت و به هر هوده اي  رسي

. اين نسزاست كه كساني راه گشاده را بگزارند و پي پندار و گمان افتاده، در تاريكيها بجست و خيز فهلند                   
نسزاست كه از چيزهايي كه راه نيست  ـ  همچون آغاز آفرش، و گوهر خدا، و جهان آينده، و مانند اينها بسخن                        

.  در جهان هر چيزي را نتوان دانست        : گفته ايم .  ه گردانند فهلند،  كه خود گمراه گردند و ديگران  را  گمرا              
 .در هر كجا كه راه نيست بايد باز ايستاد: گفته ايم

انديشه از چيزي دانسته بچيزي نادانسته      . انديشه جز از پندار است    : بايد گفت . »انديشه آزاد است  «: ميگويند
 .پي بردنست

اينها بهانه است، اين كنجكاويها     : بايد گفت . » را گيرد  آدمي كنجكاو است و نتواند جلو خود       «: ميگويند
 .جز هوده بيكاري و ناداني نيست
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.  شما چراغ دانش را بدست گيريد و تا هرجا كه توانيد راه گشاييد و پيش رويد                 : گفته ايم و باز ميگوييم    
در تاريكيها به هر سو      ولي اين نادانيست كه به اسب كور پندار نشينيد و              .  كسي را با شما سخني نخواهد بود        

 !.تاكنون از كنجكاويهاي خودتان چسودي برده ايد؟.  تازيد

آنچه را كه بدستياري خرد و      .  دين زبان سپهر است   : بايد گفت .  باشد بدآموزاني دين را دستاويز گردانند     
  مگر كساني در     .درباره دين آنچه بايست گفت، گفته شده      .  انديشه از اين جهان سترسا نتوان فهميد، نسزد گفت        

 .پي مردم فريبي باشند و آن را بهانه گيرند

.  اينها  ـ   اين پيروي از پندار و گمان و سخنراني از چيزهاي راه بسته  ـ   مردمان را بگمراهي كشانيدنست                         
دند، بكساني كه از اينراه  ميآيند بايد كهراييد، كه اگر بازنگشتند و پا فشار               .  با خدا و جهان دشمني ورزيدنست     

 .سزاشان كشتن خواهد بود
 



  ـ  هر كسي بايد در بند تندرستي خود باشد١٢
  

دستورهاي . هر كسي بايد در بند تندرستي خود باشد         
ي را بكار بندد، از هرچه زيانمند است بپرهيزد، در              گپزش

بيماريها بدرمان و چاره خيزد، هميشه بپاكي و پاكيزگي             
. ان تواند بود باز ايستدكوشد، از هرچه مايه ناتندرستي ديگر

 .اينها باياي آدميگري اوست
هر پدري و هر مادري بايد نگهبان تندرستي كودكان و          

 .بچگان خود باشند
كسيكه بيماري گذرا ميدارد كه مايه گزند زن و فرزند            

 .تواند بود، زناشويي او را نسزاست
 

 
ردميكه تندرست و نيرومند باشند كارهاي       م. از چيزهاييكه نيكي زندگاني بسته بآنهاست، تندرستي است        

از باستان زمان   . خود را بهتر توانند كرد، در كوششها فيروزتر توانند بود، از خوشيها بهره مندتر توانند گرديد                    
نه راستست كه گداختن تن و ناتواني آن مايه نيرومندي روان خواهد            . »هوش درست در تن درستست    «: گفته اند 

 .اين دو تا از هم جداست. وان بايد از چيرگي تن و جان كاست نه از درستي و توانايي آنبهر نيرومندي ر. بود

هركسي بايد در بند تندرستي و نيرومندي خود باشد، دستورهاي پزشگي را در هر باره بكار بندد، از                         
 بي باكي ننموده  با      هرچه زيانمند است  ـ  از خوردني و نوشيدني و پوشيدني و ورزيدني  ـ  بپرهيزد، در بيماريها                    

دستورهاي پزشگي يا پزشگ بدرمان يا بچاره ديگر برخيزد، هميشه بپاكي از پلشتها و پاكيزگي از چركها و                         
بويهاي بد كوشد، تن و رخت خود را بشويد و خانه و باغچه را بروفد، در پوشاك و نشيناك و همه چيز سازش                        

 .آنرا با تندرستي بديده گيرد



 ......................................................................................................................................................................................     ....ورجاوند بنياد

 

١١١  

 در بند تندرستي همگي بوده و از هرچه مايه نا تندرستي يا بيماري ديگران تواند بود                 همچنان هركسي بايد  
باز ايستد، آبهاي نوشاك را آلوده نگرداند، پرواي پاكي و پاكيزگي كوچه ها و خيابانها كند، دستورهاي همگي                  

 .اينها باياي آدميگري اوست.  را بكار بندد

چه زندگي  .  » در بند تندرستي يا پاكي و پاكيزگي نخواهم بود          .من خودم بهتر ميدانم   «: كسي نتواندگفت 
از اين گذشته زندگاني    . اين كار ستم بخود كردنست، از آيين آدميگري بيرون رفتنست          .  را از راهش بايد كرد    

اگر كسي در آرزوي    .  ناتواني يا بيماري هركسي بديگران نيز زيان رساند         .  هركسي با ديگران بهم بسته شده      
 آزاديست بايد از ميان توده بكنار رود و در سر كوه ها و ته دره ها بتنهايي زيد، و چه بسا كه اينهم بي زيان                          چنان
 .نماند

پرواي .  زندگاني براي خوردن و خوش بودنست       «: گاهي كساني هم فلسفه  ميبافند و چنين ميگويند            
.  ولي اين نه راستست   .  علي سينا ياد ميكنند   چنين سخني را از بو       .  »چيزي نبايد داشت و از مردن نبايد ترسيد         

كسي كه در خوردن و ديگر كارها در بند سود و زيان آنها نباشد، دچار بيماريها و دردها گرديده از خوشي بهره                
 .نتواند يافت

.  اينها زيان هايشان يكي نيست      : ميبايد گفت .  بارها كساني درباره باده و ترياك و توتون پرسيده اند             
آنگاه از  .  ترياك نيز دارو تواند بود    . آنگاه باده گاهي سودهايي تواند داشت     .  متر و برخي بيشتر است    برخي ك 

 .با آن پيشرفت دانش ها، دين نبايد كار آنها كند. اينها را بايد بپزشگي باز گزاشت. اينگونه تنها اين سه تا نيست

 :آنچه بايد دين گويد دو چيز است.  ز دارندپزشگان بايد زيانهاي اينها را باز نمايند و مردمان را با

سرپيچي از دستور پزشگي، در هر باره كه باشد،           .  يكي آنكه هركسي بايد دستور پزشگي را بكار بندد          
 .ستم بخود و ديگران كردنست و بچنين كسي كيفر بايد داد

ي خورده و مست     كسيكه باده را براي سرخوش      .  هاي بسيار تواند بود     ديگري آنكه مستي انگيزه بزه      
 .بايد به او نيز كيفر داد.  گرديده بزنده است

در شير دادن و    .  هر پدري و هر مادري بايد نگهبان تندرستي و نيرومندي كودكان و بچگان خود باشند                
پروردن دستورهاي پزشگي را بكار بندند، بهنگام خود آبله كوبانند، در بيماري از درمان و چاره باز نايستند،                        

 .اين باياي پدري و مادري ايشانست.   پاكيزگي بآنان بياموزند، از هر باره آموزگاري و نگهباني كنندپاكي و

كسيكه بيماري گذرا  ـ از سوزاك و سفليس و جذام و مانند اينها  ـ  ميدارد كه اگر زن بگيرد او نيز دچار                         
ز كوري و شلي، كجي و مانند اينها         خواهد گرديد و بفرزندانش نيز اگرچه در آينده دوري باشد، گزندهايي ا              

. نسزاست كه  بهرخوشي خود ديگريرا دچار چنان بيماري گرداند  . خواهد رسيد، زناشويي؛ چنين كسيرا نسزاست     
 .چنين كسي درخوركيفر  ميباشد. نسزاست كه نژادي آلوده بازگزارد. نسزاست كه فرزنداني تيره روز پديد آورد

ولي بايد زنان را نيز از مردان جدا دارند و از              .  از توده جدا  ميدارند      اين بسيار نيكست كه جذاميان را      
 .زناشويي  باز گيرند كه فرزنداني پديد نيايد

 



  ـ  هر توده اي بايد با بيماريها بنبردند١٣
 

هر توده اي بايد با بيماريها بنبردند، و با ديگر توده ها              
هرچه بايد كشور خود را از        . در اين باره همدستي كنند     

 .مايه زايش و فزايش بيماريها تواند بود بپيرايند
ي فهلند و تا توانند      گدر هر توده اي بايد كساني بپزش        

 .آن دانش را پيش برند، و اين را كاري كرف شمارند
در . سررشته داري بايد نگهبان تندرستي توده باشد          

به هر كجا پزشكان    . شهرها و روستاها بيمارستانها برپا گرداند     
هرچه بايد . بپاكي و پاكيزگي شهرها و آباديها كوشد      . ردگما

 .بود ندريغد
پزشكي و  . پزشكي پيشه اي ارجمند و كاري كرفست         

بهر سود جويي و پول      . داروسازي بهر نبرد با بيماريهاست     
از پزشكي كه در پي پول توزيست بايد جلو           . توزي نيست 

ير داروسازي و داروفروشي را آن بهتر كه كراد بز          . گرفت
 .چشم گيرد

 
 

 اين باياي ورجاوندي  آدميانراست كه با بديها و بيماريها بنبردند و تا توانند جهان را                      ١چنانكه گفته ايم  
جاي خشنوديست كه با پيشرفت بسيار دانشها و در دست بودن افزارهاي فراوان، زمينه براي نبرد با                         . بپيرايند

كه كوششهاي ارجداري در اين زمينه از سوي دانشمندان و                باز جاي خشنوديست      . بيماريها آماده گرديده   
                                                           

 ٦  بخش يكم شماره - ١
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هر توده اي بايد در جاي خود با        .  اين كوششها بايد بيشتر از اين باشد      .  غاز گرديده  نيكخواهان اروپا و آمريكا آ    
 بايد كشور خود را از هرچه مايه زايش و           .  بيماري ها بنبردند، و با ديگر توده ها در اين باره همدستي كنند                

اينگونه .  فزايش بيماري ها تواند بود بپيرايند، مگس و پشه و ساس و اينگونه جانوركها را نابود گردانند                           
 .كارهاست كه مايه سرفرازي مردمي تواند بود

بايد دانشمنداني از شرق    .  ولي باز بسيار پيش تواند رفت     .  پزشگي و دارو سازي تاكنون بسيار پيش رفته        
بايد در هر   .  ايي بردارند و در اين نيكوكاري بزرگ با دانشمندان غربي همراهي نشان دهند             نيز در اينراه نو گامه    

توده اي كساني كه  ميتوانند و ميشايند به اين دانشها فهلند و تا هستند بكوشند و تا توانند آنرا پيش برند و                                 
هناينده تر  براي درمان و چاره        آگاهيهاي تازه بدست آورند و داروهاي بهتري پيدا كنند، و اگر راهي بهتر و                   

 .تواند بود بشناسند، و اين كوشش خود را كاري كرف شمارند، كاري كه مايه خشنودي خدا خواهد بود

در .  يكي از كارهاي همگي اينست     .  در هر توده اي سررشته داري بايد نگهبان تندرستي مردم باشد              
ا پزشگان و ديگر كوشندگان بگمارد، بپاكي و پاكيزگي            شهرها و روستاها  بيمارستانها برپا گرداند، به هركج           

شهرها و آباديها كوشد، از درآمدن بيماري ها جلو گيرد، دستورهاي پزشگي را روان گرداند، بكساني كه سر                      
 .ميپيچند كيفر دهد، دانشكده هاي پزشگي از هرگونه بنياد گزارد، هرچه در اين باره بايد بود ندريغد

بيماران كوشيدن و از درد و شكنجه آنان كاستن و ناتوانان را توانا گردانيدن و                      پزشگي كه به بهبود       
كساني را از مرگ نابهنگام يا از نابينايي رهانيدن و با بيماريها نبرديدنست، پيشه اي ارجمند و خود كاري                             

بجهان و  كاريست كه مايه خشنودي خدا خواهد بود، كاريست كه بايد پاكدالنه و بآهنگ پرستش                   .  كرفست
 .نيكي بهمجنسان كرده شود

بيماري كه در بستر افتاده  مينالد و ميزارد، و پدر و مادر و يا همسر و                   .  بيماري از جانگزاترين رنجهاست   
پزشگي كه بسر   .  فرزند با دلهاي پر اندوه پيرامون او را گرفته اند، از نيازمندترين كسان بدلسوزي و دستگيريست               

انش خود از رنجهاي او ميكاهد، و چه بسا كه از مرگش  ميرهاند و يا از كوري و كم اندامي                     بالين او ميرود و با د     
هم مردم بايد ارج آن دانند و پزشگي و            .  ديگري  باز ميدارد، چنين كاري نه همچون كارهاي ديگر است              

 دردمندان بيشتر   پزشگان را گرامي دارند، هم پزشگان بايد ارج آن شناسند و دلسوزي و دستگيري ببيماران و                   
 .كنند، و چنين كاري را آلوده با آز و هوس نگردانيده در پي سودجويي نباشند

پزشگي كه در پي پول توزيست از كردار او هزار زيان برخيزد، بيماريهاي كوچك را براي سود بيشتر                      
اي فرستادن بنزد    بزرگ نمايد، بهبود بيماران را بدير اندازد، دردي را كه  نميداند چيست و از كجاست بج                        

پزشگ ديگر بدرمان برخيزد، از كسانيكه بهره مندي بيشتري بيوسد آنان را بيشتر دارد، با دارو سازان آزمند                         
بهبودي و تندرستي هزار كسي را قرباني        : يك جمله بگويم  .  هنباز گرديده بفروش بيشتر داروهاي آنان كوشد       

 بيماران نسوزاند و هوش و جربزه خود را در آنراه بكار            سودجويي خود گرداند و چون در پي پولست دل بحال           
.  اينست از چنين پزشگي بايد جلو گرفت      .   چه بسا كه يك پزشك كسان بسياري را كشد و مردم ندانند             ١نيندازد

                                                           
 .  چنانكه اكنون در ايران بسياري از پزشگان چنانند- ١
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و بايد او را از ميان دانشمندان بيرون گردانيد كه بكارهاي پست ديگر فهلد و اگر بزه هايي ازو بآشكار افتاد بايد ا                     
 .را دنبال كرد و بدادگاه فرستاد كه كيفر بيند

از آن بدتر كار دارو فروشيست، دارو فروشي كه دستاويزي براي سود و پول توزي گرديد داروهاي                       
.  در اين كار ميدان دغلكاري بسيار بازتر است       .  ١ستايشهاي دروغ از داروها بسيار رود     .  دروغي بسيار ساخته شود   
دانشمنداني را از پزشگان نيكخواه و       .  و فروشي را آن بهتر كه كراد بزير چشم گيرد            اينست داروسازي و دار    

 . آزرم مند گزيده، ساختن داروها را بآنان واگزارد و خود كراد جاهايي براي فروش بنياد گزارد
 
 

                                                           
   چنانكه اكنون حال دارو سازي و دارو فروشي در جهان همينست- ١



 ـ  سررشته داري بايد كم اندامان و ناتوانان ١٤
 را در پناه خود گيرد

 
دامان و ناتوانان بيكس را در       سررشته داري بايد كم ان     

 كودكان و   ،پناه خود گيرد و از مستمندي و گدايي باز دارد         
بچگان  بي نگهدار را نگهدارد و بپرورد، بديوانگان بيكس جا           
دهد و كساني را بتيمار و چاره گمارد، بزنان بچه دار                  
مستمند، و بمرداني كه از فزوني بچه در فشار ميباشند ياوري           

يزاني كه از سپهر زيان و يا گزند ديده اند             ندريغد، بكمچ 
اينها از كارهاي همگي و از باياهاي توده          . دستگيريها كند 

 .سررشته داري بايد بنام توده بآنها برخيزد. است
اگر كساني زيان از سستي يا ناتواني كراد ديده اند               

 .توانند تاوان تلبند
 

 خود را كم داشته اند و يا بشوند رخدادي يكي از آنها را              كسانيكه از هنگام زاييده شدن يكي از اندامهاي       
از دست داده اند، مثال  كور يا  كر يا  گنگ  يا لنگ يا  بيدست  گرديده اند، و به اين شوند بكاري يا پيشه اي                                 

دن نميتوانند برخاست، و يا اگر برخاستند بپاي ديگران نميتوانند رسيد، و همچنين كسانيكه از هنگام زاييده ش                     
ناتوان بوده و يا سپس بشوند بيماري و يا از فزوني سال كم نيرو و ناتوان گرديده اند كه بكاري نميتوانند                                

 .برخاست و يا بپاي ديگران نميتوانند رسيد، اينان افتادگانيند كه بايد پرواي آنان داشت و از دستشان گرفت

اگر خويشاني نبودند و يا نخواستند        . پيداست كه اين دستگيري پيش از همه شاينده خويشان ايشانست            
كراد ـ  : بدستگيري برخيزند و نيكوكاراني نيز نبودند، در آنحال باينده توده است و سررشته داري ـ يا بهتر گويم                  

بايد به هريكي به هر     . بايد آن كم اندامان و ناتوانان بيكس را در پناه خود گيرد و از مستمندي و گدايي بازدارد                   
آنانكه هيچ كاري نميتوانند، همه دررفتشان را        . يمستند و نياز ميدارند، ياوري با پول و يا كاال كند            اندازه كه  م   
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اگر از زناشويي بيم    . اگر نياز باشد خانه هايي براي اينگونه كسان بنياد گزارد و تيمارندگاني گمارد            . بگردن گيرد 
د، پرگ زناشويي دهد و بچگانشان را نگه دارد و           نميرو) اگرچه در آينده دوري باشد    (زياني بهمسر يا بفرزندان     

 .بزرگ گرداند و تا آنجا كه پاي مفتخوري بميان نيايد، پروا و پشتيباني ندريغد

همچنين كودكاني و بچگاني كه پدر و مادر نميدارند و يا ميدارند و ناتوانند، وكساني از خويشان و                          
شته داريست كه  بنگهداري  آنان  برخيزد و  با دست                   نيكوكاران بنگهداري آنان  برنميخيزند،  باياي سرر           

 .پرورندگاني از زنان و ديگران آنانرا بپرورد و بزرگ گرداند وآنچه باياي پدر و مادر بوده درباره آنان ندريغد

همچنان ديوانگان بيكس كه نيازمند نگهدارنده و تيمارنده هستند و آزاديشان مايه زيانها تواند بود، بايد                   
 .بگمارد) اگر چاره پذيرند(آنان جا دهد و نگهدارد و كساني را بتيمار و چاره كراد ب

همچنان بزنان بچه دار كه شوهر يا نگهدارنده ديگري از خويشان و نيكوكاران نميدارند و خود بايد                         
مثال (ونتر  بپروردن بچگان فهلند و بكاري يا پيشه اي نميتوانند برخاست و مستمندند، و نيز بمرداني كه بچگان فز                   

ميدارند و داراك و درآمدشان بنگهداشتن و پروردن و فرهيزانيدن  همه آنها بسنده نميباشد و                ) فزونتر از پنج بچه   
كسي از خويشان و نيكوكاران ياوري نميكند و بدينسان در فشارند، كراد بايد به اينگونه زنان و مردان ياوري                        

 .فتخوري نخواهد انجاميد، از دستگيري با پول يا كاال  باز نايستدندريغد و به اندازه اي كه نياز ميباشد و بم

همچنان بكساني كه از سپهر زيان يا گزند ديده اند ـ مثال سيلي بآنان رو آورده، يا زمين لرزه اي رخداده،                      
 چون  يا تندبادي وزيده و مانند اينها كه بخانه ها و باغهاشان زيان رسيده و يا گزندي بتن و جان رخداده ـ                               

كمچيزند، تواناي بازگردانيدن ويرانيها و چاره كردن بگزندها نيستند، كراد بايد دستگيريها كند و چه با پول و                      
 .كاال  و چه با فرستادن ياوران از دلجويي و همدردي باز نايستد

نها اگر كساني از مردم نيكوكار بآ       . اينها كه ميگوييم از كارهاي همگيست و از باياهاي توده ميباشد               
بايد بنام توده بآنها     ) كراد با دستور سكاالد    : يا بهتر بگويم  (برخاستند بسيار نيكست، و اگر نه  سررشته داري             

 .برخيزد و به انجام رساند

در هر توده اي، كراد در برابر باجي كه از مردم ميگيرد  پاسخده ايمني و آرامش كشور ميباشد و اگر                          
ناشايايي نشان داده، بشوند سستي و ناتواني آن رشته ايمني و آرامش از هم               كرادي سستي كرده و يا كارنداني و        

گسليده شده و زيانها بمردم رسيده ـ مثال راهزنان كاالهاي بازرگاني را برده اند و كراد نتوانسته بازگرداند، يا                        
نراه زيان ديده اند توانند     تاراجگراني بديه اي ريخته و تاراج كرده اند و كراد نيارسته پس بگيرد ـ كسانيكه از اي                  

آنگاه اين جز از بازخواست و دنبال كردنست كه بايد درباره باشندگان             . اين سزاي ايشانست  . از كراد تاوان تلبند   
 . كراد در ميان باشد

 



 ـ  سررشته داري بايد مردم را از بيكاري و ١٥
 درماندگي باز دارد

 
 بسامان  سررشته داري بايد نگهباني بكارها و پيشه ها و           

داشتن آنها را از باياهاي بزرگ خود داند و بآن ارج                 
از گدايي و   . بايد بكارهاي ناسزا يا بيهوده راه ندهد      . گزارد

براي . مفتخوري و فزونجويي و گرانفروشي جلو گيرد           
زندگاني را بديده گرفته    نياز  . مزدها دادگرانه اندازه هكاند   

بايد كرد بكند و    هرچه  . ببسيجندگان و بازرگانان راه نمايد    
 .مردم را از بيكاري و درماندگي باز دارد

اگر زندگي از راهش باشد كسي بيكار نخواهد بود و             
 .كسي بينوا نخواهد ماند

و  در روستاها آن بهتر كه انجمني از بوميان نيكخواه           
 پديد آيد كه بكار زمين و آب نگهباني و بكراد                   آگاه

 .راهنمايي و ياوري كند
 

 
ده اي سررشته داري  بايد نگهداري كردن بكارها و پيشه ها و بسامان داشتن آنها را از روي                         در هر تو  

قانونها گزارد، دستورها دهد،    . آيين، يكي از باياهاي بزرگ خود داند و بآن كار ارج گزارد و نيك پروا كند                   
 .كساني را بنگهباني و بازجويي گمارد
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دي و راهزني و كاله برداري و دغلكاري و قماربازي و التار و                 بايد بكارهاي ناسزا و يا بيهوده ـ از دز          
جادوگري و فالگيري و افسانه نويسي و دست بدست گردانيدن كاال و هرچه از اينگونه است ـ راه ندهد و                            

 .بكساني كه گردن بآيين نميگزارند، كيفر دهد

، و اينرا   »د و بدلخواه پول ميپردازند    مردم خواهان افسانه، يا فال، يا كار بيهوده ديگرن         «: كسي نتواند گفت  
همچنان . زيرا خواستن مردم و بدلخواه پول پرداختن ايشان دليل سودمندي يك كار نتواند بود             . بهانه نتواند آورد  

چه اين مفتخور پديد    . »من ميخواهم پولم را به افسانه گو يا بفالگير دهم و خود بهتر ميدانم               «: كسي نتواند گفت  
گذشته از زيانهاي ديگري كه از فال و افسانه و قمار و التار و مانند اينها                 . زندگي را بهمزدنست  آوردن و سامان    

 .پديد آيد،  در زندگاني توده اي  كسي  نتواند  پي  هوسهاي خود را گيرد  و از آيين خرد سر باز پيچد

اينها : بايد پاسخ داد  . ي گشاد همه كارها با خرد نتواند بود و بايد بسهشها نيز ميدان            «: كساني هم  ميگويند   
در زندگاني براي   . آنگاه چه هوس و چه سهش  بايد پيرو خرد باشد             . كه بگفتگو آمده  هوس است نه سهش         

ولي چون هوس يا سهش كور است و نيك از بد  و  سود از زيان                      . هوسها و سهشها نيز ميداني گشاده ميباشد       
. ما اگر سهشها را آزاد گزاريم  بايد قانونها را از ميان برداريم            . اشدنتواند شناخت، بايد رشته آنها در دست خرد ب        

 .هوده هوسها و سهشها باشد) اگر نگوييم همه آنها(چه بيشتر گناه ها و بزه ها 

از ديده داوري   . بهرحال چه افسانه نويسي و چه چامه سرايي و چه ماننده اينها را كار يا پيشه نتوان گرفت                  
 براي كودكان و اينگونه كارها ارج توان گزاشت و به افسانه نويسي و چامه سرايي و ماننده                  خرد، بساختن بازيچه  
 .اينها نتوان گزاشت

از مفتخوري چه   . سررشته داري بايد بمستمندان نگهداري كند و از گدايي به هر بهانه اي باشد جلو گيرد                
ببازارها و كارخانه ها نگهبانان گمارد و از        . ردبدستاويز پيشوايي و راهنمايي و چه به هر دستاويز ديگري جلو گي            

براي كاالها بها هكانيده  از گرانفروشي بسيجندگان و               . فزونجويي بدستياري سرمايه يا ماشين جلو گيرد           
 .بازارگانان جلو گيرد

براي مزدهاشان  ) و همچنان كارمندان اداره ها    (بايد از پزشگ و آموزگار گرفته تا هيزم شكن و چاه كن              
. ارزش هر كاري از روي سوديست كه بزندگاني توده اي ميرساند و نيازي كه بآن هست                . دگرانه اندازه هكاند  دا

 .همچنان بايد رنجي كه در راه انجام آن كشيده شده بديده گرفت

يكي از نافهميها كه امروز هست، آنست كه كارهايي را كه به رنج تني بيشتر نيازمند است ـ همچون هيزم                     
ولي از ديده آميغ پژوهي،     . اه كني و خشت زني  و مانند اينها ـ خوارتر ميگيرند و مزد كمتر ميپردازند               شكني و چ  

مثال يك هيزم شكن كه با دست و تبر كار ميكند در              . اينها خوار نيست و مزد آنها را نيز دادگرانه بايد هكانيد            
خاندان كه شماره باشندگانش فزون از       پس بايد ديد يك     . يك روز بيش از پانصد و ششصد كيلو هيزم نشكند          

 .اندازه نيست روزانه چند ميخواهد تا ميانه روانه زندگي كند، بآن اند  مزد هكانيد

مثال پزشگي هم از پيشه خود مزد گيرد و         . يكي از دانستنيها آنست كه يك تن را نسزد كه به دو كار فهلد             
يك پزشگ بايد   . چنين كاري نسزاست  . بازارگاني باشد هم سرمايه گزارده از همبازان فالن كارخانه يا فالن             
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يك پزشگ اگر از دانش و كوشش خود سود بسيار بتوده            . بكار دانشي خود فهلد و از كار سرمايه اي باز ايستد           
خانه اش آراسته تر  و    : رسانيده مزد بسيار گرفته در راه خوشيها بكار برد و بيشتر از ديگران بهره از خوشيها جويد                

اينها زياني  . موسيقي بيشتر نيوشد  . بگردش بيشتر رود  . ام و ناهارش بهتر  و  رختهايش پسنديده تر باشد             ميز ش 
 .زيان از آنست كه از پول نيز بسودجويي برخيزد و سامان را بهمزند. نخواهد داشت

الها يك كار بزرگ سررشته داري كه بايد بآن ارج گزارد آنست كه نياز توده را بديده گيرد كه از كا                       
كدام بيشتر و كدام كمتر بايد بود، و از كشتها كداميك بهتر ميباشد و كداميك در كجا بايد بود و در اين باره                          

براي اينكار مردان نيكخواه و      . ببسيجندگان كاالها و فروشندگان آنها كه بازارگانانند، راه نمايد و دستور دهد              
 .بافهمي بايد كه گمارده شوند

نخست بايد برخورداري آنان بديده      .  نخست بهر برخورداري باشندگان آنجاست      كاالهاي هر سرزميني  
اين نسزاست كه بازارگانان بيباك و بي پروا كاالها را           . گرفته شود و اگر فزون ماند، بديگر جاها فرستاده گردد          

 .از اينجا بآنجا كشانند

 نيست  بآنها فرستاد و آنچه نيست و          آنچه هست و نياز   . با كشورهاي بيگانه نيز همين رفتار را بايد داشت         
 . نياز هست  از آنها خواست

بهتر آنست كه هر كشوري تا تواند نياز خود را بكشورهاي ديگر كمتر گرداند تا اگر آشوبي در آن                          
 .كشورها رخ داد و يا شوند ديگري در ميان بود  بسختي نيفتد

را از بيكاري و درماندگي بازدارد، چنان كند        سررشته داري يك توده بايد هرچه بايد كرد بكند، و مردم             
 .كه كسي گله از نبودن كار و بسته بودن راه زندگاني نتواند كرد

اگر زندگي از راهش باشد و آنچه گفته ايم بكار بسته شود، كسي بيكار نخواهد بود، و كسي بينوا                            
داشته هاي زندگاني و از خوشيها بهره       هركسي به اندازه شايايي خود و كوششي كه بكار ميبرد  از              . نخواهد ماند 
 .خواهد يافت

چون نگهباني بكارها و پيشه ها و بسامان داشتن آنها از بغرنج ترين باياهاي سررشته داريست، مردم بايد                     
بويژه در روستاها كه بخشيدن زمين و آب و اينكه چه           . آنچه ميتوانند از ياوري و راهنمايي در اين باره باز نايستند          

پس آن بهتر كه     . بهتر است كاشته شود و از چه راه بآبادي افزوده گردد، بآگاهيهايي بوميانه نياز دارد                   چيزها  
انجمني از بوميان نيكخواه و آگاه پديد آيد، كه بكار زمين و آب و كشت نگهباني و بدولت راهنمايي و ياوري                      

 .كنند
 



  ـ  بايد تا توان از وام خواستن باز ايستاد١٦
 

بايد سررشته داري   . ا بوام نياز تواند افتاد     كمچيزان ر 
 .صندوقهايي بهر وام دادن در شهرها و ديه ها برپا گرداند

كسيكه وام گيرد و نپردازد برنده است و بايد كيفرش             
 .داد، و هيچگاه وامش نداد

با بي نيازي وام    . بايد تا توان از وامخواستن باز ايستاد       
 .گرفتن جز دغلكاري نيست

 
 

 
بسيار رخ تواند داد كه كسي خودش يا يكي از خانواده اش  بيمار گردد                . زان را بوام نياز تواند افتاد     كمچي

كه بايد بدرمان و چاره كوشد و يا خانه اش بشكند و يا برافتد كه بايد از نو بسازد، و از اينگونه داستانها بسيار رخ                   
 .م گرفتن گردددهد كه بپول نياز باشد و او ندارد، و اينست نيازمند وا

پيداست كه اگر خويشاني يا دوستاني آگاه گردند و نيكوكارانه به او وام دهند بهتر خواهد بود، وگرنه                      
 .بايد از صندوق خواهد و گيرد

كسيكه وام ميخواهد بايد نياز خود را، و اينكه آن را چگونه خواهد پرداخت بنويسد، دارندگان صندوق                   
آيا نيازمند است كه اگر وام نگيرد بسختي خواهد افتاد يا             . يش راست بوده يا نه؟    بايد بازجويند كه آيا گفته ها      

بايد اينها را نيك بجويند كه نه نيازمندي از وام           . آيا راهي كه براي پرداخت نشان ميدهد پذيرفتنيست يا نه؟          . نه؟
 .گرفتن بي بهره گردد و نه بي نيازي سودجويي ناسزا كند

بسيار تواند بود كه يكي از ديگري وامي تلبد         . از آن هوده هاي بد بسيار تواند بود       از وام خواستن از اين و       
.  و آنكس خود تهيدست باشد كه نداند چه پاسخ دهد و شرمنده گردد و از آنسو وام تلبنده ازو آزرده شود                           

 يا نيست و از      بسيار تواند بود كه يكي از ديگري وامي تلبد و آنكس نداند كه آيا راستي را نيازمند است و                         
بسيار . بسيار تواند بود كه كسي نيازمند باشد و يكي نباشد كه به او وامي دهد                   . پرسيدن و بازجستن شرم كند     

 .تواند بود كه كسي وام گرفتن را افزاري براي كالهبرداري شناسد و از كسان بسياري وام گيرد و نپردازد
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١٢١  

رفتن از همه اينها بايد سررشته داري صندوقهايي بهر          اينها چيزهاييست كه بسيار تواند بود و براي جلو گ           
 .وام دادن در شهرها و ديه ها برپا گرداند و كساني راستكار و نيكخواه به اين كار گمارد

اگر از راهش باشد، زيان چندان      : بايد گفت . از اينراه زيان بسررشته داري خواهد رسيد       : كساني ميگويند 
 .نگاه اين نيز از شمار ديگر زيانها و دررفتها باشدآ. كه پنداشته ميشود نخواهد بود

. كسيكه وامي گيرد و باز نپردازد، گذشته از آنكه بايد تلبيد و گرفت، او بزنده است و بايد كيفرش داد                       
هركسي كه چيزي را بوام يا به سپنج بگيرد و باز ندهد، بايد او را               . تنها در اينجا، و همچنان تنها درباره پول نيست        

 .ه شناخت و كيفرش دادبزند

اين . آنگاه آن وامگير را بايد شناخت و بهمه صندوقهاي وام شناسانيد و پس از آن هيچگاه وامش نداد                     
اين كارها بايد بود تا جلو          . سزاي اوست كه تا زنده است از دستگيري صندوقهاي وام بي بهره گردد                       

سودگي بكار خود پردازند و از نيازمندان دست          سودجوييهاي ناسزا گرفته شود و صندوقهاي وام به ايمني و آ             
 .گيرند

از گفتن بي نياز است كه كسيكه بكاري نرفته و از بيكاريست كه نيازمند گرديده و يا در خوردن و                            
پوشيدن و پول بكار بردن اندازه نگه نداشته و از اينراه خود را نيازمند وام گردانيده، شاينده دستگيري نميباشد و                      

 .ن وامي نبايد دادبآنگونه كسا

بايد وام را آخرين چاره كار دانست و تا راه ديگري براي دور گردانيدن نيازمندي هست، از وام خواستن                    
بايد هركسي اندازه درآمد خود را بديده گيرد و دررفت خود را به همان اندازه گرداند كه بيشوند                       . باز ايستاد 

 .د شكيبد و خود پول توزد و بهرحال وام را آخرين چاره شناسدنيازمند نگردد و چون نيازي رخ ميدهد تا توان

با بي نيازي وام گرفتن ـ چه از صندوق وام و چه از كسي ديگر ـ جز دغلكاري و كاله برداري نيست كه                        
 . اگر بيرون افتد و دانسته شود بايد بچنان وامگيري كيفر داد

 



  ـ داورزنده هركسي نتواند بود١٧
 

رزندگان نيازمندند تا هات هركس به       هر توده اي بداو   
ولي . او واگزارده گردد و ببزندگان كيفر داده شود             

داورزنده بايد گذشته از      . داورزنده هركسي نتواند بود     
. دانش، جربزه دارد و شناخته براستكاري و استواري باشد          

بسيار نادانيست كه داورزندگي را همچون ديگر كارها             
 .رندشمارند و به هركه خواست سپا

اگر يكي نااستواري   . بايد داورزندگان را گرامي داشت    
يا ناراستي آشكاري نموده و يا بيرون از قانون سافيده بايد             
كيفرش داد و رسوايش گردانيد و ديگر بداورزندگي              

 .اگر يكي رشوه گرفته بايد كشت. نپذيرفت
 

 
به او وا گزارده گردد و ببزندگان كيفر         هر توده اي بدادگاه ها و داورزندگان نيازمندند تا هات هركسي              

اين يكي از باياهاي سررشته داريست كه در شهرها و ديه ها به اندازه نياز دادگاه ها بنياد گزارد و                          . داده شود 
 .داورزندگان گمارد

زندگاني به هر رويه اي  بيفتد، دوسخنيها و كشاكشها در ميان مردم تواند بود و آنان را داوشها و شاوشها                       
اينست بايد داورزندگاني باشند كه بداوشها بنيوشند و آنچه راستست  بازنمايند و                 . از همديگر پيش تواند آمد     

هات   هركسي را به او  وا گزارند، و بشاوشها بنيوشند و برسند و راست از دروغ بشناسند و ببزندگان  كيفر                                
كاران و  روان گردانيدن  قانونها  بيدادگاه و              جلو گرفتن از  ستمگران و  بد          . هكانند  كه بآنان  داده شود         

 .داورزندگان  نتواند بود و زندگاني آسوده و خوش بي آنها پيش نتواند رفت

بايد گذشته از دانش كه با         . داورزنده بايد مرد برگزيده اي باشد        . ولي داورزنده هركسي نتواند بود      
رد كه تواند راست و دروغ را بآساني فهمد، تواند            يك نيرو دا  . درسخواندن فرا گيرد، جربزه داورزندگي دارد      
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١٢٣  

دستورهاي قانون را با  داوشها و شاوشهايي كه بنزدش آمده همبستگي دهد، تواند دستورهايي را كه در قانون                       
آنگاه داورزنده بايد آزمند و سست نهاد و زبون نبوده  در ميان مردم شناخته شده                   . نيست از آنچه هست دريابد    

پرواي . داورزنده بايد  هات را باالتر از همه دانسته توانايان را بديگران برتري ننهد               . استواري باشد براستكاري و   
. بسامان زندگاني توده اي و آسايش خانواده ها دلبستگي داشته ببزهكاران نبخشايد                . رنجش اين و آن نكند      

 .هميشه در بند قانون و داد بوده سهشهاي خود را كنار گزارد

ا هم  دوسخني ميدارند و بنزد داورزنده ميروند، اين معنايش آنست كه او را مردي پاكدل و                     دو تن كه ب   
بافهم و شناسنده راست و كج و جدا گرداننده هات و ستم  ميشناسند و بدادگري او اميد بسته اند، اينست او را                          

 جايگاه واالييست كه به او       اين يك . داورزنده گردانيده بنزدش ميروند كه هرچه فهميد و داورزيد همان باشد            
 .داده اند، و اين جايگاه، هركسي را نشايد

اين ناداني،  . بسيار نادانيست كه داورزندگي را همچون ديگر كارها شمارند و به هركه خواست  سپارند                 
 هوده هاي بد بسياري را ـ از تباه شدن هاتهاي مردم تا گستاخ گرديدن ستمگران و بزهكاران و از ارج افتادن                          

 ١.قانونها و مانندهاي اينها ـ در پي تواند داشت

بايد داورزندگان را ارجمند شناخت و گرامي داشت و به اندازه نيازشان كه زندگاني شاينده دارند، ماهانه                 
 .بآنان داد و تا  گناهي ديده نشود، از كارشان باز نداشت

واي توانايان و زورمندان كرده و جدايي        اگر يكي از آنان سستي و نا استواري نشان داده، بدينسان كه پر              
ميانه آنان با ديگري گزارده و يا ناراستي نموده، بدينسان كه در رسيدن بداوش يا شاوشي و يا در داورزيدن و                         
سافيدن  بيكسو گراييده و ببازجويي از آنچه ميباست، كمتر فهليده و يا فزونتر پا فشارده، و اين رفتارها از او                            

 بيرون از قانون سافيده، بچنين داورزنده اي بايد كيفر داد و رسوايش گردانيد و ديگر                              آشكار بوده، يا   
بايد زيانهايي را كه از اين رفتارهاي بد داورزندگان تواند بود بديده گرفت و بآنان                      . بداورزندگي نپذيرفت 

 .نبخشاييد

نون چشم پوشد ـ و به انگيزش       اگر يكي رشوه گرفته ـ پول يا كااليي گرفته كه در برابر آن از هات و قا                  
 .آن هات كسي را تباه گردانيده و يا از  بزنده اي چشم پوشيده، سزاي او نابوديست و بايد كشت

ولي اگر معني داورزندگي را بديده       . باشد كساني اين را، كيفر بيش از اندازه شمارند و بيدادگرانه دانند             
زندگان تواند بود بياد آورند، آنرا بيش از اندازه نخواهند             گيرند و زيانهاي بزرگي را كه از رشوه گيري داور            

كار همگي ورجاوندي را آلوده گردانيدن و آسايش و فيروزي يك توده را بپول يا كاال فروختن،                        . شماريد
در كارهاي همگي در همه جا چنينست كه بايد رشوه گرفتن و چشم از               . تنها در اينجا نيست   . گناهي خرد نيست  

 .وشيدن را گناه خرد نشمردباياي خود پ
 

                                                           
 .  چنانكه همين اكنون آن هوده ها در ايران در ميانست- ١



  ـ داويدن و تاهيدن بايد دادخواهانه باشد١٨
 

بايد . داويدن و تاهيدن بايد پاكدالنه و دادخواهانه باشد 
از نبرديدن و ستيزيدن و دشمني ورزيدن، و همچنان از             

بايد بدروغ و   . دروغ گفتن و دغل كردن پرهيزيده گردد       
 .دغل كيفر داده شود

داوش و شاوش پروا كند و تا تواند بداد         داورزنده بايد ب  
بايد تا تواند كار را زودتر بهوده رساند،            . كردن كوشد 

داورزيدن آن بهتر كه دو بار باشد، و اگر دو سافه يكي در               
 .نيامد بار سوم داورزيده شود

 
 

 
ن گردد و دستور    بايد بهر اين باشد كه چگونگي روش      . داويدن و تاهيدن بايد پاكدالنه و دادخواهانه باشد       

بايد از نبرديدن و تنها شكست هماورد را خواستن، و از ستيزيدن            . قانون دانسته شود و هركسي به هات خود رسد        
و بروي گفته هاي خود نابجا پا فشاردن، و از دشمني ورزيدن و در پي كينه جويي بودن و هرچه از اينگونه است                       

سيست كه خود داورزنده خودش باشد و همان كه راستي را              اين نشان پاكدلي و خردمندي ك      . پرهيزيده شود 
 .دريافت از داوش و يا از ايستادگي بازگردد و گردن براستي گزارد

آنانكه در داويدن و تاهيدن بنبرد يا ستيزه  برخيزند و يا دشمني ورزند، كسانيند كه ميخواهند دادگاه را                       
نيند كه روانهاشان ناتوانست و جلو بديهاي خود را            افزاري براي سهش هاي پست  ناستوده خود گيرند، كسا            

 .كسانيند كه بايد بي ارجشان شناخت و خوارشان داشت: پس از همه. نميتوانند گرفت

قانونهاي امروزي راه داده    . همچنان بايد در داويدن و تاهيدن از دروغ گفتن و دغل كردن پرهيزيده گردد             
ينسان كه وامي را كه گرفته و دستينه اي را كه گزارده بگردن                بد. كه كسي در داويدن و تاهيدن دروغ گويد         

بدينسان كه داشته هاي خود را پنهان دارد و يا بنام يكي از خويشان وانمايد و                  . نيز راه داده كه دغل كند     . نگيرد
 .از اينگونه دغلها بسيار توان كرد. خود را ندارنده نشان دهد
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دروغ گفتن  .  جاهاي ديگر بد است، در تاهش بدتر خواهد بود          دروغ و دغل كه در    . ولي اينها نافهميست  
. اينست بايد بدروغ گوينده و دغل كننده كيفر داده شود          . و دغل كردن در تاهش، با آيين و قانون جنگيدنست          

 .داورزنده كه برسيدگي فهليده بايد در سافيدن كيفري هم بآنها هكاند

برخي نيز در   . نمايند و اگر توانند از سر خود باز كنند          برخي داورزندگان بداوش يا بشاوش بي پروايي          
داوشها بدستاويز آنكه بايد دليل را داونده بياورد، خود را در كنار نگهدارند و پژوهاي راست و دروغ نباشند، و                      

اينها باياي خود    . يا بعنوان اينكه بدانستن راست و دروغ راه نيست، به همان رسيدگي خشك بس كنند                         
 . اينها نشايندگي از خود نشان دادنست.نشناختنست

آنگاه در پژوهش بوده، تا تواند      . داورزنده بايد بداوش و شاوش  پروا نمايد و سردي از خود نشان ندهد               
ولي داورزنده هم بايد    . راستست كه دليل را بايد داونده بياورد      . بداد كردن و هات هركسي را به او سپردن كوشد         

 شده و سخنان گفته شده پژوهاي راست و دروغ باشد و پرسشهايي كه ميخواهد، از                   در پيرامون دليلهاي آورده   
همچنان راستست كه گاهي بدانستن راست و دروغ  راه نيست و داورزنده بايد ببريدن                      . اينسو و آنسو بكند    

 .ولي اين در همه جا نيست، و بهرحال دستاويز رسيدگي خشك و بي پژوهش نتواند بود. گفتگو كوشد

داونده يا شاونده كه بدادخواهي برخاسته   .  از چيزهايي كه در داورزيدن بايد بود، بدير نيفتادن آنست          يكي
دادگري . از اينرو دادگري هرچه زودتر باشد ارجدارتر خواهد بود        . همچون بيمار است كه هميشه ناآسوده است      

يگري كه از دير كردن دادگري پيش       گذشته از زيانهاي د   . كه پس از ديرزماني انجام گيرد ارجي نخواهد داشت        
تواند آمد ـ از نابود گرديدن چيزيكه خواسته ميشود و يا مردن كسيكه ازو خواسته ميشود و يا مردن داونده و                          

 .اينست داورزنده بايد تا تواند كار را زودتر بهوده رساند. مانند اينها ـ  بسيار رخ تواند داد

غ دور تواند افتاد، و يا در سنجش داستان با قانون دچار لغزش              چون داورزنده گاهي از فهم راست و درو       
بدينسان كه  . تواند بود،  و گاهي نيز گمان ناراستي به او تواند رفت، از اينرو داورزيدن آن بهتر كه دو بار باشد                       

يك بار در دادگاه يكم رسيدگي شود و سافيده گردد، و اگر يكي از دو سو ناخرسند بود از دادگاه دوم                               
اكنون در اينجا اگر دو سافه يكي در آمد، بايد داورزش را پايان يافته شناسند و همان را بكار                     . رسيدگي خواهد 

. اگر يكي در نيامد، چون شوندي نيست كه از دو سافه يكي را برگزينند، از اينراه بايد رسيدگي سوم شود                    . بندند
سيدگي خواهد و آن دادگاه خود برسد و بسافد، كه           بايد كسي كه از سافه دوم ناخرسند است  از دادگاه سوم ر             

 .آن سافه پايان داورزيدن خواهد بود

ولي چون راه   . در قانون هاي امروزي كه اروپاييان گزارده اند نيز داورزيدن را  دو بار بديده گرفته اند                    
فيد آنگاه بيايد و از      داده اند كه كسيكه به او داويده شده روز تاهش بدادگاه نيايد و چون دادگاه رسيد و سا                      

دادگاه بخواهد كه رسيدن را از سر گيرد و دوباره سافد، و همين رفتار را در دادگاه دوم نيز كند، از اين گذشته                         
كه بديده گرفته شده خود نمي تواند برسد و بسافد و تنها اين تواند               ) يا بگفته خودشان ديوان تميز    (دادگاه سوم   

 هاي پايين را بشكند و بخود آنها بازگرداند كه بار ديگر برسند و بسافند و چه                  كه اگر خواست سافه هاي دادگاه     
بسا رخ دهد كه در  يك داوش چند بار سافه  در آن  دادگاه شكسته شود ـ هوده اينها آن شده است كه در                                 
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 و هشت   دادگاه هاي امروزي جهان بيك داوش بيش از دو بار و سه بار رسيدگي ميشود و چه بسا كه بهفت بار                      
بار بلكه بيشتر نيز ميرسد، و هوده اين نيز آن شده كه داوشها چند سال در دادگاه ها ميگردد و بيشتر آنها بهوده                          

 .نرسيده از ميان ميرود

كسيكه بدادگاه خوانده شده و     . اينها ببازيچه ماننده تر است تا بقانونگزاري       . اينها همه از بدي قانونهاست    
 . سرپيچيستنيامده، اين نافرماني و 

 



  ـ  بايد ببزندگان نبخشاييد١٩
 

در بزه ها بجاست كه گمارده اي از سوي توده باشد و             
بجاست كه در بزه هاي     . بزندگان را دنبال كند و كيفر تلبد      

. بزرگ پروا بيشتر باشد و دادگاههاي واالتري برپا گردد           
بجاست به هر بزنده نماينده هكانيده، و آزادي سخن داده           

نها بتوده و آسايش آن پروا داشتن، و بدادگري ارج          اي. شود
 .نهادنست

 . بايد ببزندگان نبخشاييد و آنان را سربار توده نگردانيد
بزه اگر از هوس يا از سهش برخاسته بايد با زندان، و               

آنكه . اگر با بدي و پستي توأم بوده بايد با زدن كيفر داد              
 .ند استآدمي با نيكي ارجم. نيكي نپذيرد بايدش كشت

 
 

 
در بزه ها بسيار بجاست كه بدانسان كه امروز هست، گمارده اي از سوي توده باشد ـ مرد گزيده اي كه                        

بسيار راستست كه بزه ها،  زيانش تنها         . شاينده چنين جايگاه است ـ و بزندگان را دنبال كند، و بآنان كيفر تلبد               
پس  . مان زندگي را بهم زند و رشته آسايش را از هم گسلد            چه بزه ها سا   . ببزه رسيدگان نيست، بتوده نيز هست     

. اين يكي از كارهاي همگي و از باياهاي سررشته داريست. هات  توده است كه  آنها را  دنبال كند، و كيفر  تلبد              
 .در اين باره آنچه در قانونهاي اروپاييست،  دور از خرد نيست

رگ داده خواهد شد، پروا و هوشداري بيشتر باشد و           باز بجاست كه در بزه هاي بزرگ كه كيفرهاي بز           
 .دادگاه هاي واالتري كه داورزندگانش چند تن باشند  برپا گردد

هكانيده گردد، و آزادي    ) وكيل(باز بجاست كه به هر بزنده ـ يا به هر آنكه بزنده ناميده شده ـ نماينده                     
 .سخن داده شود
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اينها بتوده و آسايش آن پروا داشتن و بدادگري دلبستگي            . اينها كه از قانونهاي اروپاييست همه بجاست       
 .نمودن و ارج نهادنست

تاهيدن و داورزيدن يك بار، كه در         . چيزيكه هست بايد در اينها نيز تاهيدن و داورزيدن دو بار باشد               
ن دو بار، چشده كه در بزه هاي كوچكتر و در زمينه هاي ديگر، داورزيد   . قانونهاي امروزيست، دور از خرد است     

 !.و در اينها يك بار باشد؟

 .بايد از كيفر شاينده به ايشان چشم نپوشيد. بايد ببزندگان نبخشاييد و آنان را سربار توده نگردانيد

بايد . بزش يا بزهكاري خود بيماريست    «: بوده اند كساني در اروپا كه ببزندگان دلسوزي نموده گفته اند            
اين سخنان  . »بايد بزه را دشمن داشت نه بزنده را       «: نيز گفته اند  . »و چاره كرد  ببزندگان بجاي كيفر دادن، درمان      

كه رواج پيدا كرده، هوده اش آن بوده كه با بزندگان و بزهكاران، سست گيريها رفته و در قانونها تنها زندان را                        
ناينده است بيكبار   زدن را كه خود كيفري ه      ). مگر در يكي دو جا كه كشتن هكانيده شده          (كيفر هكانيده اند    
 .كنار گزارده اند

اينها هم هوده اش آن بوده كه امروز در همه كشورها زندانهاي بسيار بزرگ پديد آمده كه هر كدام پر از                     
زندانيان ميباشد، و اگر نيك انديشيده شود، آسايشگاهيست كه در آن دزدان و آدمكشان را با پول توده ميپرورند  

گذشته از  . يي كه كرده اند كيفرش اين شده كه در آنجا مفت خورند و مفت بياسايند                بزه ها . و نگهباني ميكنند  
 .خودشان يكدسته را نيز بنام پاسبان و زندانبان و نگهبان از كار بازدارند

آنچه شنيده ايم در اروپا و آمريكا          . ولي آيا خواهد شد؟    . ميخواهند از اينراه ببيماري آنان چاره شود         
ه و آزمايشهاي بسياري رفته ـ زندانيان را از گفتگو با يكديگر بازداشته اند، كشيشاني را                   كوششهاي بسياري شد  

براي انجيل خواندن و اندرز سرودن و پند دادن برگمارده اند، كتابهاي پر از اندرز و راهنمايي در ميان ايشان                          
 .رواج داده اند ـ ولي از همه اينها جز هوده بسيار كمي بدست نيامده

زيرا يكدسته جيره خوار زندان شده اند كه ماهها         . سو، در ايران ميبينيم كه از زندان جز بدي نميفزايد         از اين 
و سالها در آن بسر ميبرند و چون زمانشان بسر ميآيد و بيرونشان ميكنند، باز ببزه اي از دزدي يا مانند آن                                  

 هريكي از آنان ده و پانزده بار بدادگاه آمده و            اگر پرونده هاي عدليه را ببينيد،      . برميخيزند كه دوباره بازگردند   
اما ديگران  . اينان زندان را جايگاهي براي مفت خوردن و مفت آسودن خود شناخته اند             . بزندان فرستاده شده اند   

زندان در ايران از يكسو     : ميبايد گفت . كه بميانشان ميافتند پيداست كه بيشترشان از آنان درس بزه كاري ميگيرند           
 !. آيا با اين زندانست كه ببيماري بزه چاره خواهد شد؟. ان بزهكاران و از يكسو دبيرستان بزهكاريسترستور

يكي آنكه از راه هوس يا       : در اين باره راستي آنست كه بزه كه از كسي سر ميزند به دو گونه تواند بود                   
. ا در زد و خورد بيكي زخم رساند       مثال به زني بيگانه دست يازد يا از روي خشم بكسي سيلي زند، ي             . سهش باشد 

 .مثال پول از جيب كسي درآورد، كاله برداري كند، رشوه گيرد. ديگري آنكه با پستي و بدنهادي توأم باشد
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زيرا . اگر بزه از سهش يا هوس برخاسته، بايد با زندان كيفر داد             . بايد اين دو رشته را از هم جدا گرفت         
. ي ببينند و پند آموزند و از آن پس جلوي سهشهاي زيانمند خود را گيرند                چنين بزندگاني نيازمند آنند كه سخت     

 .بچنين كساني افتادن بزندان سود تواند داد

ولي اگر بزه با پستي و بدنهادي توأم بوده بيگفتگوست كه زندان براي او بس نيست و آن، بدي و پستي او 
. اينست بايد بآنان با زدن كيفر داده شود       .  سخت ببينند  اينگونه كسان نيازمندند كه كيفرهاي    . را چاره نتواند كرد   

آنگاه بگماردن پاسبانان و    . زيرا زدن، رنجش بيشتر و شرمندگيش فزونتر است         . بايد چوب و تازيانه زده شوند      
رويهمرفته اگر خواست از كيفر، سختي دادن و پند            . زندانبان كه ماهها و سالها او را نگاه دارند، نياز نميباشد             

و اينهم بايد كه در زندان       (ختن است، راه آن بزندان انداختن ميباشد كه به اندازه گناه خود، در آنجا بماند                   آمو
اگر خواست، رنجانيدن و چشمش ترسانيدن ميباشد، راه آن جز زدن و خستن                 ). بيكار و آسوده گزارده نشود     

 .نيست كه به اندازه گناهش چوب يا تازيانه، بپشتش زده شود

اگر خواست، كيفر   . ايرادتان چيست؟ : بايد پرسيد . اني زدن را نپسنديده ناخشنودي مينمايند       گاهي كس 
با «: گاهي ميگويند !. دادن و از فزوني بزه ها كاستنست، زدن كيفري هناينده است و من نميدانم چرا نباشد؟                     

ختگيري با بزندگان و     آيا س . پس بهتر است شهريگري را براي ما بزنديد         : ميگويم. »شهريگري ناسازگار است  
اگر در بزنده اي،     !. آيا چنين سخني را توان پذيرفت؟      !. كوشش بآسايش توده با شهريگري ناسازگار ميباشد؟        

در اينجا كيفر براي     . زدن و خستن نهناييد و بار ديگر بزيد، و ديده شد كه نيكي نميپذيرد، بايد او را كشت                        
 .ت، و راه آن جز كشتن نمي باشدرهانيدن توده، از بدنهادي و مردم آزاري اوس

اينها . در پندار خود اين را سختگيري بيش از اندازه ميشمارند             . كساني از اين نيز ناخشنودي مينمايند       
اينان فراموش ميكنند كه ارج آدمي با نيكي          . كسانيند كه بتوده و زندگاني آن ارجي را كه ميبايد نميگزارند              

ه نيكي نمي پذيرد، داراي ارج آدميگري نيست و ما چنانكه مار و كژدم               فراموش ميكنند كه بزه كاري ك     . اوست
 . و ديگر جانوران آزارا و گزا را ميكشيم و نابود ميكنيم، بايد اينگونه بزه كاران را نيز نابود گردانيم

 



  ـ  بايد كشنده را كشت٢٠
 

با اين كشتن از كشتنهاي بسيار جلو       . بايد كشنده را كشت   
 .توان گرفت

نان كسيكه با توده خود ناراستي و بدخواهي كرده         همچ
كسيكه با پسري بكاري زشت برخاسته، بايد       . بايد او را كشت   

 .او را كشت
ببدآموز و گمراه گردان، و همچنان بفالگير و جادوگر و          
هر كسيكه الف از كارهاي نبودني ميزند، بايد كهراييد كه            

 .اگر باز نگشتند بايد كشت
و پرداخته و بنويسنده اي كه دشنام       بچامه گويي كه بهج   

نوشته و بنگارنده اي كه كسي را بحالي زشت نگاشته، بايد             
 .كيفرهاي سختي داد و در بار دوم كشت

بايد دروغ و دغل را     . بايد بدشنامگو كيفري سخت داد    
از هرگونه كه باشد و در هر كاري كه باشد بزه شناخت و               

 .بي كيفر نگزاشت
 

 
با اين  . كسيكه يكي را بكينه يا خشم، يا بآرزوي پول و كاال  كشته، بايد كشت                  . شتبايد كشنده را ك    

 .كشتن از كشتنهاي بسيار جلو توان گرفت

كسيكه «: ميگويند. اينهم از انديشه هاييست كه از اروپا آمده         . كساني خرده ميگيرند كه كشتن بد است       
كشتن كه از  بدترين      . ولي اين سخن خامست   . » وا دارد  يكي را كشته و كاري بد كرده، نبايد ما را نيز بكار بد              
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از اين گذشته اگر كشنده را نكشند، آدمكشيهاي         . بزه هاست، بايد بآن سخترين كيفر را داد و آن كشتن است             
 .فراوان رخ خواهد داد

ست در آن  بزندان اندازند و تا زنده ا     : ميگويند!. كشنده را اگر نكشند چه كيفري دهند؟      : آنگاه ما ميپرسيم  
 .از چنان نگاه داشتن، جز زيان چسودي تواند بود: ميگويم. نگاه دارند

همچنان كسي كه با توده خود ناراستي و بدخواهي كرده ـ مثال پس ماندن توده را خواسته، و يا به ناايمني                     
 چه اين    و آشفتگي كشور كوشيده و يا در جنگ زمينه شكست را پيش آورده، و يا بمانند اينها برخاسته ـ                           

چنين كسي بسيار پست و      . ناراستي و بدخواهي بسود توده ديگري، و چه بسود خود او بوده، بايد او را كشت                   
همچنان كسي كه با پسري بكار زشت برخاسته، چه او را فريفته و چه زور . بايد زمين را ازو پيراست  . بدنهاد است 

آنگاه اين پرده شرم و آزرم بچه را          . شتي نتواند بود  اين كار زشت، جز از بد سر        . بكار برده، بايد او را كشت      
 .دريدن، و يك خانواده را سرافكنده گردانيدنست

بسيار باشند كساني كه چه درباره جهان و        . يكي از گرفتاريهاي بزرگ جهان، بدآموزان و بدآموزيهاست       
چنانكه اين كار   . دم پراكنند سپهر، و چه در پيرامون زندگاني، چيزهايي از پندار خود درآورند و در ميان مر                    

مثال صوفيان يكرشته پندارهاي بيپايي داشته و دستورهاي بيخردانه اي پديد آورده و با                . تاكنون بسيار بوده است   
خراباتيان همان راه را پيموده و هزار چكامه زهرآلود          . كوشش و تالش همه آنها را در ميان مردمان پراكنده اند           

ماديگري در زمان ما همين كار را كرده اند و پندارهاي بيپا و بسيار زيانمند را با كوشش                  پيروان  . بيرون ريخته اند  
 .و تالش در سراسر جهان رواج داده اند

شما اگر نيك سنجيد بدبختيهايي كه امروز اروپا را فراگرفته و مردمان در ميان آتش و خون زندگي بسر                    
چنانكه بدبختيهاي  . بيش از همه هوده بدآموزيهاي ماديگريست      ميبرند و پياپي ويرانيها و كشتارها رخ ميدهد،           

شرق و اين زبوني و خواري بيش از همه هوده بدآموزيهاي صوفيگري و خراباتيگري و كيشهاي گوناگون                         
 .بيپاست

يكي از ناداني و سبكسري كه كسي پي پندار را گيرد و خود گم                 : بدآموزي از دو چيز تواند برخاست      
يكي هم از هوسمندي و خودخواهي كه كسي در پي برتريفروشي باشد و             . يدن ديگران كوشد  شده، به گم گردان   

 .با آن آرزو ببدآموزيهايي فهلد

. هوده آن گمراه گرديدن مردمان، پست شدن زندگاني، ويران بودن جهانست              . ولي هوده آن يكيست    
روزبه كتابسوزان براي   .  اينان باشند  اينست بايد سست گرفته نشود، بايد هميشه مردان دانا و نيكخواه هوشيار                

 .يادآوري همينست

بايد بدي كار، و زيانهاي آن را زنديد و          . كسيكه ببدآموزي و گمراه گرداني برخاسته بايد به او كهراييد          
كساني : چنانكه گفته ايم  . اگر با اينحال باز نگشت بايد كشت، و جهان را از آسيب او بازداشت              . روشن گردانيد 

از اينراه تا توانند پيش روند و هرچه ميپژوهند         .  فهميدن و فهمانيدنند، راه دانشها برويشان گشاده است        اگر در پي  
 .بجويند
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ديگري از آسيبهاي جهان فالگيران و جادوگران و اينگونه فريبكارانند كه الف از دانستن آينده يا ناپيدا                    
. يين سپهر فهليده بچيزهاي نابودني اميدمند ميگردانند        ميزنند و ساده دالن را ميفريبند و يا بكارهاي بيرون از آ               

اينها . بسياري نيز الف از ارجمندي خود در نزد خدا ميزنند و با اين دستاويز پول ميگيرند و سودجوييها ميكنند                     
ينان ا. اينها مردمان را از شاهراهي كه زندگاني را ميباشد پيچانيده سرگردان ميگردانند           . دروغگويان و فريبكارانند  
اينان چه بنام دين پيش آيند و چه بنام دانش، بايد از بدكاريشان . بايد به اينان نبخشاييد   . با خدا و آيين او ميجنگند     

 .چشم نپوشيد

بايد بفالگير و جادوگر و هركسي الف از كارهاي نبودني ميزند، كهراييد و بدي كارشان و زيانمندي آنرا                  
 .ند، بايد كشت و مردمان را از آسيب ايشان آسوده گردانيدزنديد كه اگر نپذيرفتند و باز نگشت

بچامه گويي كه بهجو كسي پرداخته و بنويسنده اي كه دشنام نوشته و به نگارنده اي كه كسي را بحال                        
اينها راههاييست براي   . زشتي نگاشته، بايد كيفرهاي سختي با زدن داد، و اگر باز نگشتند در بار دوم كشت                      

اينست بايد سست نگرفت و از        . و از ميان بردن آزرم او و كاستن از جايگاه و نيكناميش                 دشمني با كسي،     
 .كيفرهاي سزنده چشم نپوشيد

پيداست كه نكوهيدن كسي ـ چه بجا باشد و چه بيجا ـ و گفتن و نوشتن كارهاي بد او ـ چه راست باشد                         
ن كسي و همچنان از گفتن و نوشتن بديهاي         از نكوهيد . چه دروغ ـ جز از اينهاست و از اين سخن ما بيرون است            

چيزي كه هست اگر دروغي گفته شود و بزه اي بنام كسي بسته گردد، آن خود بزه است و                   . او جلو نتوان گرفت   
 .جاي دنبال كردن ميباشد

هجو گفتن و دشنام نوشتن و كسي را با حال زشتي نگاشتن و نشان دادن، پيش از همه عنوان مردم آزاري                     
 .اينگونه كسان، مانندگان كژدم و مارند كه نيش فرو ميبرند، و از آن لذت مي يابند. را دارد

دشنام هيچ معنايي   . اين در ايران و برخي كشورها رواج بسيار ميدارد         . ميباشد» دشنام«يكي ديگر از بديها     
 و خشم انگيز است     ولي چون دلسوز  . را در بر ندارد، و پيش از همه و بيش از همه، پستي دشنامگوي را رساند                  

چه بسا، زد و خوردها بلكه آدمكشيها كه از آن برخيزد، چه بسا جدايي ميانه زن و شوهر و كينه و دشمني ميانه                          
 .بايد بدشنامگو كيفر سختي با زدن داد. اينست بايد آن را بزه كوچك نشمرد. خويشان، كه از آن پديد آيد

  هرگونه  كه باشد  و در هر كاري باشد ـ بزه شناخت و                  همچنان بايد  دروغ گفتن و دغل كردن  را ـ از            
 .  بي كيفر نگذاشت
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 براي دانستن خوانندگان
 

است، سپس سخناني به اين افزوده       » زندگاني توده اي  «اين بخش از ورجاوند بنياد كه درباره          )١
 .گفته ها ديگر نخواهد گرديد ولي ناگفته هايي گفته خواهد بود. خواهد شد

 .خواهد بود بزودي بچاپ آن آغاز خواهيم كرد» زندگاني خانواده اي«بخش چهارم كه درباره  )٢

چيزهايي گفته شده كه در     ) و همچنين در برخي باره هاي ديگر       (در اين بخش درباره كيفرها        )٣
 .قانونها نيست و يا اگر هست بگونه ديگر است

اين كتاب  . راي پايه گذاري است   آيين ب . اين خود دانستنيست كه قانون جدا و آيين جداست          
 .در زمينه آيين بوده و از قانون تنها بچيزهايي كه نبوده و يا ديگرگونه ميبوده فهليده شده

قانون بايد رشته كارش در دست دانشمندان         . اينست آنچه در اينجا نيست در قانونها بايد بود          
 .باشد) پارلمانها(و در دست سكالشگاهها » حقوق و اقتصاد و اجتماع«

زيرا يكرشته   . اينكار ناچاري بوده   . در اين بخش باز برخي  واژه هاي نويني را آورده ايم                  )٤
معناهايي هست كه در زبان ما واژه براي آنها نيست و ما ناچاريم هر زمان كه نياز پيدا كرديم                      

 .واژه هايي بگزاريم و يا از فرهنگها بدست آوريم

. بروي پشت جلد نوشته شده، زنديده خواهد گرديد           اين واژه ها با واژه هاي نو ديگري،              
 .خوانندگان بايد اين رنج را بخود دهند كه آنها را جسته معنايش بدست آورند

برخي از گفته ها در اين بخش خود جستار ارجدار بزرگيست كه توان درباره هريكي به                          )٥
چنانكه ببخشهايي   (.سخنان گشاده تر و درازتري برخاست و ما خود به اينكار خواهيم برخاست            

اگر ديگران هم بخواهند، توانند به       ). نوشته گرديده » كار و پيشه و پول     «فهليده شده و كتاب      
 .اينها چيزهاييست كه بايد در پيرامونش سخناني بسيار رود. اين كار برخيزند

 )١٣٢٣آخرين سات چاپ اول ـ يكم آذر (
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 ، عنصر ضد ، نقيضآخشيج ـ 

 راست گردانيدن ، مرتب گردانيدنآراستن ـ 

 )ايده آل(آرزوي بزرگ آرمان ـ 

 حرص ، طمعآز ـ 

 هميشه يا بسيار آزار كنندهآزارا ـ 

 شرفآزرم ـ 

 آنچه  مي آشامندآشاماك ـ 

 در اينجا خورشيدآفتاب ـ 

 تآفرينش ، خلقآفرش ـ 

 آفريده شده هاآفريدگان ـ 

 عيبآك ـ 

 هر آنچه آموزند ، تعليمآموزاك ـ 

 حقيقتآميغ ـ 

 قصدآهنگ ـ 

 قصد كردنآهنگيدن ـ 

 شريعت ، سنتآيين ـ 

 الف
 قدرارج ـ 

 با قدر ، مهمارجدار ـ 

  مالك  )همچون توانا(ازانا ـ 

 مالكيت )همچون نمايش(ازانش ـ 

 مالكازاننده ـ  

 دنمالك شازانيدن ـ 

از چند سال پيش ، از چند          از چند سال باز ـ       
 سال به اينطرف

 عضواندام ـ 

 مقدار)  همچون پند(اند ـ 

 فرض )  همچون اجبار(انگار ـ 

 فرض كردنانگاريدن ؛ انگاردن ـ 

 تحريكانگيزش ـ 

 باعث ، محركانگيزه ـ 

 علت و معلولانگيزه و هوده ـ 

 باعث شدن انگيزيدن ؛ انگيختن ـ 

 ب
 با شرفم ـ با آزر

 اقال ، حداقلباري ـ 

 بيان كردنباز نمودن ـ 

  آنچه در گيتي باشد ، موجوداتباشاك ـ

 تواند بود ، ممكنستباشد ؛ باشد كه ـ 

 موجودات ، حاضرانباشندگان ـ 

 موجود ، حاضرباشنده ـ 

 پروردنباال آوردن ـ 

 قد بر افراشتن ، بزرگ شدنباليدن ـ 

 ، با هم بودن اتحادباهمي ـ 

 اتحاد كردنباهميدن ـ 

 وظيفه ، واجببايا ـ 

 وظيفه ، واجبباينده ـ 

 رحم كردنبخشاييدن ـ 

 تقسيمبخشش ـ 

 گستاخانه ، بيشرمانهبخيره ـ 

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ 

 تصديق كردنبراست داشتن ـ 

  تحريك كردن ، بكاري واداشتنبرانگيختن ـ 

 برانگيختن ، تحريك كردنبرانگيزيدن ـ 

 روان كنند ، اجرا كنندنانند ـ بروا
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 بزهكاري بزش ـ 

 مجرم ، گناهكاربزنده ـ 

  جرم بزه ـ 

 مجرم ، بزندهبزهكار ـ 

 جرم كردنبزيدن ـ 

 منظمبسامان ـ 

 منظم گردانيدنبسامان داشتن ـ 

 كافيبسنده ـ 

 تداركبسيج ـ 

 تدارك كننده ، آمادندهبسيجنده ـ 

  تدارك كردن ، آماديدنبسيجيدن ـ 

  تدارك شدهيده ـ بسيج

 موشكبمب پرنده ـ 

 محليبوميانه ـ 

 برايبهر ـ 

 رابطهبهمبستگي ـ 

 وحشيگريبيابانيگري ـ 

 بيشرفبي آزرم ـ 

 )پهل همچون جگر(بي شك بي پهل ـ 

 بي سبببي شوند ـ 

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ـ 

 آنچه ديده ها بينندبيناك ـ 

 انتظار داشتنبيوسيدن ـ 

 بيطرفبي يكسوي ـ 

 بيطرفانهكسويانه ـ بي ي

 پ
 انعكاسپادآواز ـ 

 )ماتريال(ماده پارد ـ 

 ماديان ، ماترياليستهاپارديان ـ 

 ماديگري ، ماترياليسمپارديگري ـ 

  اجارهپافه ـ 

 اجاره دادنپافيدن ـ 

 ضامنپايندان ؛ پايندنده ـ 

 ضمانت كردنپاينديدن ـ 

 بالپتياره ـ 

 هميشه پرنده)  همچون سرا(پرا ـ 

 خدمتـ پرستش 

 خدمت كردنپرستيدن ـ 

 اذن ، اجازه)  همچون  برگ(پرگ ـ 

 اجازه دادنپرگيدن ـ 

  اجازه دادهپرگيده ـ 

 اعتنا ، توجهپروا ـ 

 باالنيدن و فرهيختنپروردن ـ 

 باالننده ، بزرگ كنندهپرورنده ـ 

 هميشه پژوهندهپژوها ـ 

 خواستن و جستنپژوهيدن ـ 

 ناپاك ، نجسپلشت ـ 

 اهپنجپنجده ـ 

 خيال ، وهم ، خرافهپندار ـ 

 خيال كردنپنداشتن ـ 

 آنچه مي پوشندپوشاك ـ 

 شك) همچون جگر ( پهل ـ 

 شك كردنپهليدن ـ 

 پاكيزه گردانيدن ، پاك كردنپيراستن ـ 

 راهبرپيشرو ـ 
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 ت
 محاكمه) همچون سازش(تاهش ـ 

 محاكمه كردن ، حق خود ثابت كردنتاهيدن ـ 

 مجسمهتنديسه ـ 

 بدست آوردنتوزيدن ـ 

 بدست آوردهتوزيده ـ 

خدمت كردن به بيمار و        تيمار ؛ تيماريدن ـ       
 ديوانه

 پرستارنده بديوانگان و بيمارانتيمارنده ـ 

 ج
 مستقلجداسر ـ 

 استقاللجداسري ـ 

 استعدادجربزه ـ 

 مبحث  )همچون گفتار(جستار  ـ 

 افزار جنگجنگاچ ـ 

 چ
 شعرچامه ـ 

 شاعرچامه گو ـ 

  از سرمالرزانچايان ـ 

 از سرما ناآسوده شدنچاييدن ـ 

 ماهيت ، هويت ، چه بودنچبود ـ 

 مجادله) همچون جهش(چخش ـ 

 مجادله كردنچخيدن ـ 

 هميشه چرنده) همچون سرا(چرا ـ 

 چگونهچسان ـ 

 سوسمار كوچكچلپاسه ـ 

 آنقدرچندان ـ 

 اينقدرچندين ـ 

 چهلچهارده ـ 

 خ
 هميشه خزنده) همچون سرا(خزا ـ 

 معترف ، مقرن ؛ خستونده ـ خستوا

 اعتراف كردن ، اقرار كردنخستويدن ـ 

 هميشه خواهندهخواها ـ 

 آنچه ميخواهندخواهاك ـ 

 خواستنخواهش ـ 

كسيكه سرخود بار آمده و پرورش خود رو ـ 
 نيافته ، فرهنگ ناديده 

 مستبدخودكامه ـ 

 )اخالق(خلق خيم ـ 

 عادتخوي ـ 

 د
 قانونرانيدادگري ـ 

 عدليه ـ دادگستري

 آنچه دارند ، مالداراك ـ 

 رستني كه دانه بار آورددانگي ـ 

 قاضيداور ـ 

 قضاوتداورزش ـ 

 قضاوت ، داوريداورزندگي ـ 

 قاضي ، داورداورزنده ـ 

 قضاوت كردنداورزيدن ـ 

 ادعا) همچون سازش(داوش ـ 

 مدعيداونده ـ 

 ادعا كردنداويدن ـ 

 هميشه درنده) همچون سرا(درا ـ 
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 واجب ميباشدد ـ درباي

مرتب بودن ، هر چيزي را در جاي         درچيدگي ـ   
 شايسته آن نهادن  

 مرتب كردندرچيدن ـ 

 مرتبدرچيده ـ 

 خرجدررفت ـ 

 مضايقه كردندريغيدن ـ 

پيشونديست بمعناي بدي كه     ) همچون لژ (دژ ـ      
 همراه با درشتي باشد ، زشت

 تربيت نشده ، فرهنگ ناديده ، وحشيدژآگاه ـ 

بدخوي ، داراي عادتهاي بد و              ـ   دژخوي   
 ناتراشيده

 بهانه ، وسيله ، مستمسكدستاويز ـ 

 دست درازي كردندست يازيدن ـ 

 امضاءدستينه ـ 

 اختالفدو سخني ـ 

 چشمديده ـ 

 آموزشگاه ديندينكده ـ 

 روستا ،  دهديه ـ 

 ر
  امين ، درستكرراستكار ـ 

 براستي ، در حقيقتراستي را ـ 

  بودن ، راه دادن قانونقانونيراه دادن ـ 

 راهنمايي كردنراه نمودن ـ 

 صف ، رديفرده ـ 

 سهم) همچون سبد(رسد ـ  

 حسدرشگ ـ 

 حسودرشگبر ـ 

 روان گردانيدن ، اجرا كردنروانانيدن ـ 

 عيدروزبه ـ 

 جارو كردنروفيدن ـ 

 آنچه نيروي روييدن را داراسترويا ـ 

 ظاهر ، شكلرويه ـ 

 ز
 پديد آمدنزاييدن ، تازه زايش ـ 

 ازدواجزناشويي ـ 

 شرح دادنزنديدن ـ 

 امان ، پناهزينهار ـ 

 س
 صفحه ـ سات

 حكمسافه ـ 

 حكم كردن ، رأي دادنسافيدن ـ 

 نظم سامان ـ 

 حالسان ـ 

 طبيعتسپهر ـ 

 عاريتسپنج ـ 

  محسوسسترسا ؛ سترسنده ـ 

 زدودن ، پاك كردنستردن ـ 

 محسوس شدنسترسيدن ـ 

 لجاجتستيزه ـ 

 لجاجت كردنيدن ـ ستيز

 صدسد ـ 

 )سد سال(قرن سده ـ 

 حكومتگرانسررشته داران ـ 

 حكومتسررشته داري ـ 

 خمير كردن ،  تركيب كردنسرشتن ـ 

 عنوان ، تيترسرگفتار ـ  
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 روا ، جايزسزا ؛ سزنده ـ 

 جايز بودن) همچون پريدن(سزيدن ـ 

 شورا ، كنگره )همچون مكافات(سكاالد ـ 

 مشورت ، شور) ايشهمچون گش(سكالش ـ 

  مجلس شوراپارلمان ،سكالشگاه ـ 

 شور و مشورت كردنسكاليدن ـ 

 احساس) همچون جهش(سهش ـ 

 احساسش جنبيدن) همچون جهيدن(سهيدن ـ 

 ش
 شكايت) همچون سازش(شاوش ـ 

 شاكيشاونده ـ 

 شايسته ، اليقشايا ـ 

 شايستگي ، لياقتشايايي ـ 

 شايسته استشايد ـ 

 لياقتشايندگي ـ 

 اليق ، شايستهشاينده ـ 

 شايسته بودنشاييدن ـ 

آنچه حواس پنجگانه   ) همچون فرهاد (شدساك ـ   
 دريابد

دريافتن با يكي از    ) همچون برچيدن (شدسيدن ـ   
حواس پنجگانه ، ديدن يا شنيدن يا بوييدن يا                  

 چشيدن يا دست ماليدن

 شصتششده ـ 

 صبر كردنشكيبيدن ـ 

 شيرين) همچون شرم(شلپ ـ 

 شيريني شلپه ـ

 سبب ، موجب) همچون بلند(شوند ـ 

  سبب شدن ، موجب شدنشوندانيدن ـ 

 شهرك ، شهر خردشهرچه ـ 

 تمدنشهريگري ـ 

 ف
 اجتماع كردن ، فراهميدنفراهم نشستن ـ 

 اجتماع كردنفراهميدن ـ 

 بيشتر شدنفزايش ـ 

 رها كردن ، گزاشتنفرو هليدن ـ 

 وحي فرهش ـ 

 تربيت ، ادبفرهنگ ـ 

 تربيتت ـ فرهيخ

 تربيت كردنفرهيختن ـ 

 هيئت مربيانفرهيزاد ـ 

فرهيخته گردانيدن ، فرهنگ         فرهيزانيدن ـ     
 آموختن   

 فرهيختن ، تربيت كردنفرهيزيدن ـ 

 وحي كردن ، به دلش انداختنفرهيدن ـ 

 مشغول شدنفهليدن ـ 

 ك
 اثاث خانهكاچال ـ 

 كار همگاني يا عموميكار همگي ـ 

 جسمكالبد ـ 

 معدنكان ـ 

دولت ، يكدسته كه براي كاركردن پديد         كراد ـ   
 آمده

 حدود ، مرز ، سرحد ، افقكران ـ 

 ثواب) همچون مرگ(كرف ـ 

 نقص عضوكم اندامي ـ 

 نچه ميكنندآ) همچون چماق(كناك ـ 

 سعي كنندگانكوشندگان ـ 
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 نهي كردن) همچون خندانيدن(كهراييدن ـ 

 گ
 ميل كردنگراييدن ـ 

 ور و تسلسلدگردش پي در پي ـ 

 شرط بنديگروبندي ـ 

 هميشه گزنده) همچون سرا(گزا ـ 

 تأويلگزارش ـ 

 تصميم ، رأي) همچون گريز(گزير ـ 

 تصميم گرفتنگزيريدن ـ 

 مصرف) همچون گشايش(گسارش ـ 

 مصرف كننده) همچون شمارنده(گسارنده ـ 

 مصرف كردنگساريدن ـ 

 آنچه گسترندگستراك ـ 

 از هم پاشيدهگسليده ـ 

 مأمور كردنماردن ـ گ

 مأمورگمارده ـ 

 اصل ، ذاتگوهر ؛ گهر ـ 

 آنچه ميگويندگوياك ـ 

 دنيا بي در نظر گرفتن زندگانيگيتي ـ 

 ل
 التماسالبه ـ 

 البه كردنالبيدن ـ 

 نوعي قمارالتار ـ 

 خودستاييالف ـ 

 لعلالل ـ 

 م
 پارديمادي ـ 

 پارديان ، ماترياليستهاماديان ـ 

 ي ، ماترياليسمپارديگرماديگري ـ 

 خاصيت ذاتي يك چيزمون ـ 

 روضه خوانيمويشگري ـ 

 واسطه ، شفيعميانجي ـ 

 واسطه ها ، شفيعانميانجيان ـ 

 مقتصدانهميانه روانه ـ 

 درختاني كه ميوه ميدهندميوه ده ـ 

 ن
 بي قصدنابآهنگ ـ 

 وجود نداشتهنابوده ـ 

 غير منتظرهنابيوسيده ـ 

 غايب ، غيبناپيدا ـ 

 عاميانهورانه ـ نادانش

 عامينادانشوري ـ 

 كجناراست ـ 

 افتخارنازش ـ 

 افتخار كردننازيدن ـ 

  ناروا ، ناجايزناسزا ـ 

 نااليقي ، بي لياقتيناشايايي ـ 

 معجزهنتوانستني ـ 

 مضايقه نكردنندريغيدن ـ 

 روا نيست ، جايز نيستنسزاست ـ 

 روا نبودن ، جايز نبودننسزيدن ـ 

 ستشايسته نينشايد ـ 

 جايي كه در آن نشينندنشيناك ـ 
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 مشغول نشدننفهليدن ـ 

 مالمت كردننكوهيدن ـ 

 نشاندادننمودن ـ 

 موسيقينوا ـ 

 تازه بتوده رسيدگاننورسان ـ 

 آنچه مينوشندنوشاك ـ 

 رها نكردن ، نگزاشتننهليدن ـ 

 آنچه نياز دارند ، مايحتاج نيازاك ـ 

 آگاه نگردانيدننياگاهانيدن ـ 

نيايش كردن ، با فروتني و پاسداري در         ـ  نياييدن  
 برابر خدا ايستادن و سخن گفتن

 بدقت گوش فرا دادننيوشيدن ـ 

 و
 خدايي ، مقدسورجاوند ـ 

 ه
 حقهات ـ 

 دوره هزار سالههزاره ـ 

   رها كردن ، گزاشتنهشتن ـ 

 معين كردن) همچون خراميدن(هكانيدن ـ 

 هشتن ، رها كردن) همچون شنيدن(هليدن ـ 

 حريفماورد ـ ه

 شريكهمباز ـ 

 شراكتهمبازي ـ 

 همجنسان ، همنوعانهمگونان ـ 

 موازي همهمدوشي ـ 

 مؤثر) همچون تماشا(هنايا ـ 

 اثر) همچون همايش(هنايش ـ 

 مؤثر) همچون پناهنده(هناينده ـ 

 اثر كردنهناييدن ـ 

 صنعتهنر ـ 

 نتيجههوده ـ 

 نتيجه دادنهوديدن ـ 

 دقيقهوشدار ـ 

 ي
 جرأت داشتن ـ يارستن

 ياقوتياكند ـ 

 تاراج يغما ـ 

 فرديكه ـ 

 افراديكه ها ـ 

 افزار مبادله كردنيوفاناچ ـ 

 مبادله كردنيوفانيدن ـ 
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