
  پايان سخن                                                                                                             تولدی ديگر 

 1حه   فص

 

 ان سخنيپا
 

 ؛دوست جوان من
  

ن يسرشناس تری های ابيازارزی فشرده ا دم تاين گفتگو من کوشي در ا. ده استيان رسيبا به پايما تقری گفتگو
ت ناشناخته بوده يگمان بخش اعظم آنها براي که ب–ی مذهبی تهايخ مذاهب و واقعيشمندان جهان نو را درباره تارياند

را درکشور ما ی که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را دردورانيز، قرار دهم ، زيده عزار تو، خوانني دراخت–است 
ان يبه پای ر شرعيت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت صغيت ها براين واقعيبا همه ای کند آشنائيفا ميا

 .یپا به هزاره سوم نگذاری ر شرعين صغي، و بصورت همی نرسان
 

ازجانب ی گران بوده است و نه ارائه راه مشخصيدی گفته ها و نوشته های ود من فقط بازگوئدرآنچه نقل کردم نقش خ
جهان امروز ی دانم ، همچنانکه در همه جوامع مترقيم را با خود تو ميص و تصميتشخی ار نهائيرا که اختيخودم ، ز

ی که با ادعای رند ، و نه با کسانيگيم ميکنند و آگاهانه تصمياست که آزادانه فکر می ار باخود افرادين اختيز ايما ن
شتر از افراد يبی تو حقی ن مورد براي و اتفاقا درا. طلبنديد و شرط ميقی قت ازآنان اطاعت بيمطلق حقی د داريکل
ی نه بخصوص فرهنگ مذهبين زمي، درای رانيای را که تو ، درمقام جوانيقائلم ، زی گر جوامع جهانياز دی اريبس
 .گردرجهان از نظر آن برخودار استيکه کمتر ملت دی  پشتوانه خود داررای راث گرانيم
 
را که يکه خود بدان هزاره سوم نام داده است، زخواهد گذاشت ی گر پا به هزاره تازه ايامروز ما تا چند ماه دی ايدن

ما است و بناچار  یاياست که درحال حاضر بخش برتر دنی جهانی عنيت ، يحيامبر جهان مسيخ آن تولد پيمبداء تار
ن يز به همي که خود آنها ن–خ مذاهب يبا همه پژوهشگران تاريو امروز تقر. ز قانون برتر جهان استيقانون آن ن

ز منعکس يخود نی قيت همداستانند، و آن را در صدها کتاب و رساله ومقاله تحقين واقعي برا–جهان برتر تعلق دارند 
رد يگيح جشن ميمسی سيت هر ساله آنرا بعنوان زاد روز عيحين جهان مسي دسامبر که ا25کرده اند ، که روز 

جشن گرفته ی ن امپراتوريرم درای امپراتوری رانيای خدا) مهر ( ترا يبعنوان روز تولد می سيش از تولد عيازمدتها پ
بوده اند که ی رائتيمی رم سالهای ن امپراتوريخ هزاره ها هستند درهمين تاريز که مالک اينی شده است، وسالهائيم

چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر ی ل که ماههائين دليشده اند، بديه آغاز ميو نه از ماه ژانون ماه يازفرورد
نهم تا ی ماههای کنونی سائيکلی و نه آنکه مانند سالهاهفتم تا دهم سال را دارند ی ماههای خود معنی نيدرمفهوم الت

باشد روز " روز خداوند"شتر از آنکه ين سالهاست بيز که آغاز گر ايکشنبه ني روز مقدس ند ؛يدوازدهم سال بحساب آ
" ديروز خورش" ن صورت يبهمی آنگلوساکسون و ژرمنی بوده است ، چنانکه هنوز هم درزبانها) د يخورش( ترا يم

ی مذهبی  ناقوس ها و سرودهاجهان بانکی سايآغاز هزاره سوم، از ده ها هزار کلی نهاين آئي درهم. شودياد ميازآن 
برتن ی سا رد اهائيگان کليافته اند ، و بلند پايت راه يحيبه مسی ترائيمی فات مذهبيما از تشريبرخواهد خاست که مستق

گرفته است، و مراسم ی دربار ساسانی سلطنتی زانس از پوششهايت آنها را ازراه بيحيجهان مسخواهند داشت که 
 . شده اندی نسخه برداری فات دربار ساسانين تشريزانس از همين بيز توسط همي که آنها نانجام خواهند گرفتی مذهب

 
است که تو ، هموطن ارجمند من ، بعنوان ی گرانی ست ، فقط تذکر پشتوانه فرهنگينی خينجا بحث تاريغرض من درا

ار يز دراختيزار ساله کشورت نخ سه هيگر تاريست نسل ديکصد و بيش از تو ي، و پی ش داريار خويدراختی رانيک اي
خ ين هزاره تاريچهارمی راثين ميرفت که وارثان چنيتوان پذيچگونه می طين شرايست درچنيداشته اند ، و معلوم ن

 . آغاز کنندی رانيرا درمقام صغی ن الملليخ بين هزاره تاريخود و سوم
 

*    *    * 
 

گذاشت و بناچار ازهمان آغاز کار، خود را ی ن هزاره تازه خواهي بدگر جوانان جهان پاي مانند دان امسال ،يز درپايتو ن
 :افتيی ک راه دوراهه سرنوشت ساز انتخاب خواهيبر سر 
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است که دست کم چهارصد سال است که پرچمدار تمدن جهان است ی از جهان بشری ن دوراه ، راه آن بخشياز ای کي
که دانش ی جهان . ش داردين جهان را درانحصار خويای  فرهنگوی و اجتماعی و فنی علمی شرفتهايبا همه پيو تقر

نترنت ما ، يون و فکس و ايزيو و تلويم و راديسيامروز ما، برق و تلفن و تلگراف و بی امروزما ، صنعت و تکنولژ
ی کروسکوپهايت بزرگ و با مينهايبی ايخود راه دنی که با تلسکوپهای ما ، بدان تعلق دارند، جهانی چاپ وعکاس
و ی خود کرات آسمانی های ائيردريق ما همواره ها وزيش گشوده وازطريخوی ت کوچک را بروينهايبی ايخود راه دن

گرداننده ی اضين ريکه اتم را شکافته و به قوانی جهان. ش گرفته استيرا در محدوده عمل خوی نيزمی انوسهاياق
ت ين آورده و جمعيرانسانها را پائيا مهار کرده، مرگ و مهزاران ساله ری هايماريکه بی جهان. افته استيکائنات دست 

ست يبی ه تنهائکه بی  جهان. ش داده استيارد نفر افزايليارد نفر به شش ميليک قرن از دو ميآنان را تنها درطول 
  . توارومتخصص داردالبراتو ويانستجهان دانشگاه و ی ه کشورهايبرابر بق

 
ی است که امروزه کشور تو درگروه بندی ن جهان بشريگر از همي راه آن بخش دکه در برابر تو است،ی گريو راه د
است ی ائيهمچنان عضو خانواده آری و از نظر فرهنگی و زبانی دگاه نژادياز آن است ، هرچند که از دی جزئی جهان

، ی شوي شناخته مازآنی که امروز تو جزئی گرين جهان دي وا. که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق دارد
ی چ سهمينه ه .خود به خواب اصحاب کهف فرورفته استی است که مدتها است در الک قرون وسطائی ائيدن

ی شرفت تمدن بشريدرراه پی چ قدمين مدت هيجهان امروز ما داشته است، نه در ای  و فنی علمی های درنوآور
کارخانه  گران استخراج شده اند،ي معادنش بدست دگران ساخته اند،يش را ديراهها و راه آهن ها. برداشته است

دروس  ه گرفته اند،يگران مايواقتصادش ازدی و صنعت و بازرگانی گران برپا شده اند ، کشاورزيش بدست ديها
گران يدی گران و با داروهايدی پزشکی وه هايش با شيمارستانهايشده اند ، بی گران نسخه برداريش از ديدانشگاه

گران يبزرگ و کوچک دی صنعتی روزمره مردمش چنان با استفاده از فرآورده های گردند، و زندگيو مگشته اند 
 . خودش باز خواهد گشتی قرون وسطائی ايرند به دنين فرآورده ها را از او بگيخته است که اگر تنها چند روز ايآم
" برادران" کشتار ی ا برايود آنها مردم خی سرکوبی برای ن جهان اسالميمختلف ای که درکشور های سالح هائی حت

که به گردن نوجوانان و کودکان آنها ی دهائيشود، و کليمسلمان بکار گرفته می گر کشورهايدردی مسلمان فلکزده ا
گر يخود را درجهان دی بهشتی خانه های ساخت نامسلمانان درهای ن هايمی شود تا پس از شهادت دررويخته ميآو

و ی نظامی های  قدرت نمائ. شوديگران ساخته ميدی د سازيا کليی اسلحه سازی خانه هاند ، درکاريبا آنها بگشا
گران صورت يساخت دی ق القدس و ثامن االئمه او با پشتوانه توپها و تانکها و موشکهايذوالفقار و طری مانورها

از جهان امروز ما ی مان بخشن هيوا .شودين اندازميگران طنيساخت دی اله اکبر او با بلند گوهای رد و شعارهايگيم
از ی ن ورشکستگيده است ايرسی ن حد از ورشکستگين تمدن جهان بود، و اگر امروز بديصدر نشی است که روزگار

  . خود اواست" ريبتقصی ورشکستگ" امده است ، ينی آسمانی فاجعه ا
 
رزندان خود و فرزندان فرزندان خود را دورتر فی خود بلکه راه فرداهای ن دوراهه انتخاب ، تو نه تنها راه فردايدرا
ی نيماند ، و اگر راه بالغان را برگزی ر خواهيهمچنان صغی ران رويرا که اگر به راه صغيکرد ، زی ز مشخص خواهين

ن است که انسانها با مغز خودشان فکر يرفت که سرآغاز همه آنها ايپذی ن حاکم برجهان بالغان را خواهيبناچار قوان
ا در يی اسيکته شده خود کامگان سيدی ن شعور را در نظم هاينکه ايص دهند ، و نه ايعور خودشان تشخکنند و با ش

رفت که ی ن راه برتريبدی جهان امروز ما از آن هنگام بخش برتر . نديبجوی ن ساالران مذهبيدی ح المسائل هايتوض
اعالم شده ی آسمانی ق ابديا حقايی نير زمير ناپذيين تغيش از آن بدانان قوانيآنچه را که پی ازآن ، چند وچونی کسان
 به پرسش -ق بودندين حقاين و اين قوانيد داران مطلق ايسا و مسجد کليگر کليدی کجا حکومتها و درجاي ودر –بود 
ن استدالل يت خود را با ايموجودی بنام دکارت حتی شمندين جهان بالغان انديکه دراي ازوقت. رندو پاسخ بطلبنديبگ
ب را از درخت تنها کار يوتن افتادن سيبنام نی گريشمند ديکه انديکند پس وجود دارد، واز وقتيرفت که اگر فکر ميپذ

ک جرئت آن کرد ين بنام کپرنيسومی شمنديکه انديندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد ، و از وقتی فرشته ا
چند ی و فکری مادی شرفتهايآغاز شد که همه پی  تازه اد کند، عصرين ترديد به دورزميخورشی که درگردش تورات

 . قرن گذشته جهان ما حاصل آنند
 

د يفروغ برآن تأکی ن سالهايشرو درطول ايپن جهان يشمندان ايکه بخش اعظم از اندی اديبنی تهائيو از جمله واقع
از همان ی رويصورت و به پخ درست به همان يدرطول تاری جوامع بشری ر تحو ل مذهبين است که سينهاده اند ا
ی ن جوامع انجام گرفته است ، بيای واجتماعی و اقتصادی و علمی اسير تحول سيانجام گرفته است که سی ضوابط

ا مالئک يده باشد ، ياز آسمان رسی اميا پيدخالت کرده باشند، ی عه اير تکامل عوامل ماوراء الطبين سيآنکه درا
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کند که امروزه در انطباق ير تحول اقتضا مين سيل اين دليه باشند ، و درست به همکردی انيپادرمی ن و اجنه اياطيوش
ز پا به مرحله ينی شه مذهبيجهان دانش ، اندی ق با دستاوردهايت درآغاز هزاره سوم و درتطبيبشری ط فکريبا شرا
ن يق با ايد، بلکه درتطبيش نجوجهان دانی تهاين بار مذهب را درتضاد با واقعيای عنياز تکامل خود بگذارد ، ی تازه ا
کوچک و ی طهايهود در محيم يوخ قديشی که روزگاری البافانه ايخی اسطوره ها. ديآنها بجوی تها واز ورايواقع
اعالم کرده ی نوخاسته ای خدای ش ساخته و آنها را وحيقوم خوی اختصاصی ازهايبه نی پاسخگوئی خود برای ابتدائ

سپرده اند که ی ار مسلم تريبسی ق علميخود را به حقای داده بودند ، امروز جای ان جابودند که خودشان او را درآسم
روز با کائنات چند يدی ديک خورشيی ايان دنيکهن بهمان اندازه تفاوت وجود دارد که می ان آنها با اسطوره هايم
ان خلقت يامروز، ومی ارد ساليلينش شانزده ميروز با آفرينش ششهزار ساله ديان آفريامروز ، و می ارد کهکشانيليم

 .امروزی ون ساليليچند صد م" تکامل انواع " روز آدم با اصل يخلق الساعه د
 

کرده است، ی نفی ست که جهان امروز دانش مذهب را بطور اصولين نينو ای ن برداشتهايک ازايچين مفهوم هيبا هم
را ی ت مذهبيانسان امروز واقعی عنيافته است ، ير يين جهان ازمذهب تغيبرداشت ای ن است که نحوه سنتيبلکه ا

 1998 دردسامبر . ديجويسا و مسجد آن ميار کمتر درجلوه بتخانه و کليآن و بسی شتر درمفهوم معنويار بيبس
از افکار ی گسترده ای نظرسنجی  ط Nouvel Observateur ی ح ، هفته نامه فرانسويبمناسبت جشن تولد مس

خود ی حيمختلف مربوط به معتقدات مسی ش را درباره پرسشهايان ، خواست که نظرخوژه از جواني، به ويعموم
و معجزات ی امبري، پی حيث مسي، تثلی سيت عيسا درباره الوهيکلی رسمی ن پرسشها عمدتا برتزهاي ا. ابراز دارند

ز آنها خطر ارتداد و ک ايد در اصالت هريون ترديسيبود که دردوران انکزی ک متکيکاتولی سايکلی ونقش الهی سيع
از پاسخ دهندگان گفته بودند که   %77  ،ی ن نظر سنجيج اي طبق نتا. ر و بدنبال آن شکنجه و اعدام را برداشتيتکف
سا يکلی شان الزاما ازمجراين اعتقاد اينکه ايای او اعتقاد داشته باشند بی م اخالقيو به تعالی سيتوانند به وجود عيم

که  % 33ت او ندارند ، ودرکنار يبه قبول الوهی ازيح نيقبول مسی ده بودند که برامتذکر ش % 45بگذرد، و 
نوول ی نهائی ريجه گي نت. دانستنديک متفکر و مصلح بزرگ ميگر او را فقط يد% 67رفتند ، يپذيرا می سيعی امبريپ

بند است، ی ت خود همچنان پايحيم که به مسيسر وکار داری ما با جامعه ا" ن بود که يای ن نظر سنجيابسرواتور ازا
ده يز عقيشناسد و به معجزاتش نيا فرزند او نميخدا ی نيو اورا جلوه زمست يقائل نی الهی ح جوهريمسی برای ول

است که ی تيحيمسنان يای ت آشنايحيمس. داندی بودن نمی حيمسی برای الزامی سا را واسطه ايندارد، و بخصوص کل
جهان ی ساهايکلی معماری کالنژ ودرشاهکارهايرافائل و می شوبرت و تابلوهای Ave Mariaباخ و ی در کائنات ها

آتش ی مه هايو هی ودرکشتار سن بارتلم" ترکمادا" د يش عقايتفتی وانهايشده است و نه آنچه در دی متجلی حيمس
ران ودرذکر است که درشعر سخنو" رحمت ی هما"ان آن يرانيای آشنای شد ، همچنانکه عليون منعکس ميسيزيانک
ن يکروز هفتصد نفر از خوارج را در صفيکه ی نيش روح اله خميرکش مورد ستايافت و نه آن شمشييان تبلور ميصوف
 کشور 112درحال حاضر ی حين جهان مسي ا. کردينه قتل عام ميضه را درمديقری هود بنيگر يد و روز ديبريسر م

خاص ی جا) ليتورات و انج ( Bibleه آن ها کتاب مقدس با درهر خانواديشود که تقريبزرگ و کوچک را شامل م
و پاک ) سمس يکر( نوئل ی روند و درمراسم مذهبيسا ميکشنبه ها به کلين جهان يازمردم ای اري بس. خود را دارد

خود افتخار " ی حياخالق مس"و " ی حيوجدان مس"ن مردم صادقانه به يکنند ، و غالب ايو امثال آن شرکت م) ستريا(
ن کتاب مقدس را درمورد يافت که قوانيتوان يرا نمی ارد نفريلين جهان دوميکنفر از مردم ايی نهمه حتي با ا. رزندويم

انه يغالبا وحشی هايا انجام قربانيها ی خوراکی ا حالل و حرام توراتيقانون سنگسار و قصاص ی ا اجرايی برده دار
ی ا بيد قابل قبول بداند ، با عدم اطاعت فرزند را از پدر شناخته شده انی الزامی ضه ايکه درکتاب مقدس فری ا

  . سته مجازات سنگسار بشمارديهوه را شايبه ی احترام
 
حقوق بشر توسط سازمان ملل ی ن و اعالم منشور جهانين سالگرد تدويرا پنجاهمياخی حيشرفته مسين جهان پيهم

است که دست کم دوازده ماده ی ن منشوري گرفت ، و اخود جشنی و قضائی ن دستاورد حقوقيتريمتحد را بعنوان عال
ی ن منشور حقوق بشر بقدرين اي، قوانی ن دوگانگين کتاب مقدس تناقض دارد، ودرايگانه آن با قوانی از مواد س

افته يفت آشکار با آنها را نز جرئت مخاليکان نيواتی سايکلی ن کتاب مقدس است که حتيتر و عادالنه تر ازقوانی مترق
از مقررات ی کين حکم يکه ايبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند، درصورتي، تقری حين جهان مسيدرهم. تاس

و امکانات ی رغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبيسا عليد کلياز کنترل موالی ريتورات است، ودرمورد جلوگی اصول
ی جامعه امروز بشری واقعی هايازمنديرا تالش او با نيزافته است، ينی تيخود را بکار گرفته ، موفقی غاتيو تبلی اسيس
افت يانتشار ی اسالمی  از جانب کشورها1950حقوق بشر هم که درسال ی ه اسالميدراعالمی  حت. کنديق نميتطب
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د نهاده شده است، يقاطع تأکی کامل حقوق زن ومرد بصورتی و تساوی مذهب و منع بردگی ل آزاديازقبی برحقوق
 .تناقض دارندی نها با مقررات قرآنيمه اکه هيدرصورت

 
شود ياجرا می جهان مسلمان بصورت الزامی گرکشورهايازدی ران و برخيکه هم اکنون در ای قانون حجاب اسالم

ت يرا که ماهيند ، زيسته اجراياست که درجهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شای نيبارز از آن قوانی نمونه ا
ازافراد خود را ی ميتواند نينمی چ جامعه متمدنيه. زن مسلمان استی ت انسانيآشکار به شخص یآن اهانتی اصول

ن کار از يای آنکه برای ن جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد ، بيگر ايمه دينکه نيای اه بفرستد برايبدرون چادر س
ن ي چن. داشته باشندی شتريش کنترل بيوکه خودشان را بر غرائز خخود بخواهد " د و عاقل يبالغ و رش" مردان 
ی گناه وطيبی وانيشود که با حينمن خواسته يع است که در آنها ازمومنيجهان تشی ح المسائل هايمنطق توضی منطق

 .گر برده شود و کشته شوديدی شود که به محليقرار گرفته است محکوم بدان می که مورد وطی وانينکنند ، بلکه ح
 

ش يآشکار بی شود مغلطه ايه فرهنگ منحط غرب صادر ميعل" ی اسالم ناب محمد" نظما بنام که می ادعا نامه ا
انحطاط "نان به عنوان يآنچه ای ز دارد ، وليار نين فرهنگ نقاط ضعف بسيرا هرچند راست است که ايست ، زين

ن نقاط يعکس از مثبت ترست ، بلکه درست بالين نقاط ضعف نياز ای گذارند نه تنها بخشيبرآن انگشت م" ی فرهنگ
 .آن است

 
جهان ی از راههای بهتری ن جهان راه حل هايای ک از کشورهاي، درکداميجهان اسالمی کنون" رمنحط يغ" فرهنگ 

را ؟ کدام ی ا اجتماعيی شترفرديبی هايا روزمره کسان را ارائه کرده است ؟ کدام آزاديی درمورد مسائل کلی مترق
و نوعدوستانه را ؟ و بموازات آنها کدام دانش و صنعت ی تعاونی را ؟ کدام برنامه های ائقانون و عدالت جامع تر قض

را ؟ ی ومعنوی اخالقی را ؟ کدام ارزشهای ا اقتصاديی ا نظاميی اسيسی ا برتريی را؟ کدام رفاه مادی شرفته تريپ
ی م قدرت خصوصيها در تحکن جهان جز آنکه تنيای ت اله ها و حجت االسالمهايآ" ی غرب زدگ" ضد ی شعارها

ن جهان يفاصله انکه يبهمراه آورده است ؟ و جزا" ی اسالم ناب محمد" ی برای خودشان بکار گرفته شود، چه اعتالئ
ی  بگذارد چه حاصلی آن صحنه بازهم موءکدتری شتر کند و بر عقب ماندگيباز هم بی را از کاروان تمدن بشری اسالم

را ی به دانش برتر جهان اسالمی ابيرا دست" ی شرق زدگ" ز با شعار ينی قرون وسطجاهل ی داشته است؟ اگر اروپا
خود قرار دهد و ی رومندينی ربناين دانش برتر را سنگ زيتوانسته بود ای خود بسته بود، با کدام پشتوانه علمی برو

 ش در آورد؟ير فرمان خويرا بزی ن جهان اسالميزود همی لياز آن خی ريبا بهره گ
 

  **    *   
ن دو برداشت از مذهب و از ير ايخود برخورد اجتناب ناپذی ران نام گرفت درمفهوم نهائيای آنچه بعدا انقالب اسالم

ران با يبود که ای از آنها اسالمی کي. از گذشته نشان داشتی گرينده و دياز آنها از آی کيبود که ی مذهبی تهايواقع
ی گريعصر فروغ شکل داده بود، و دی اروپای ش هماهنگ با برداشتهايا بکمی خود بصورتی ائيآری فرهنگی ربنايز

گر ، يدی ري به تعب. کرديرا منعکس می د قرون وسطيش عقايتفتی وانهاير ديت انعطاف ناپذيحيکه مسی قشری اسالم
ی رانيبود و اان ساخته شده يرانيکه درطول هزاره ها بدست خود ای رانيا: گر بوديکديران جدا از يدو ای ا روئيرو

ران، بخصوص ين ايدرا. کرديمی صاحبخانگی گانه خود ادعايت بيرغم ماهيکه از خارچ مرزها آمده بود و علی واردات
ی ار منافع خصوصيز دراختيان دوران قاجارهمه چيد زدند تا پاييمهر تأی ن صاحبخانگيان که براياز زمان صفو

ر يين تغيقوانی بود که دراجرای ن منافع وجود جامعه اين ايزمه تأمعه گذاشته شده بود، واليت شيکارگردانان روحان
ن يان عصر قاجار ، اين بود که درپاي چن. بماندی باقر يم و صغيجامعه قی عنيجامعه مقلدان و مجتهدان ی ر آسمانيناپذ

ی کيشده بود، بصورت قطع ی با بکلينش اروپا تقريآن با دانش و بی ه به بعد ارتباط فکريکه از دوران صفوی جامعه ا
ز يش را نيخوی ت سنتيموجودی با آن نداشت که حتی ادين درآمده بود و فاصله زيزمی ن جوامع روياز عقب مانده تر

 .وندديخ بپيمنقرض شده تاری از دست بدهد و به مجتمع تمدنها
 

ه دوران بعد از يچون ترکران هميصد ساله را برهم زد، و اين معادله سيتازه ای که ظهور سلسله ايازهمان هنگام
ی ن و نهائيوندد، برخورد سنگيشرو بپيار دوباره به کاروان جهان پير بسير قرار گرفت که ولو با تأخين مسيخالفت درا

مساعد تر از ی طيرا در شرای مشابهی اروئيه کمال آتاتورک رويترک. ر بودياجتناب ناپذی رانير ايو غی رانيران ايدو ا
اول سر ی درجنگ جهانی خالفت عثمانی بود که ازشکست نظامی ه اين ترکيرا ايده بود ، زيگذرانران از سر يط ايشرا

بر ی ش از آنکه راه بطور اصوليران، پيدرای قاطع از گذشته آماده تر بود، ولی جدائی نه درآن برايبرآورده بود و زم
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ن تالش را  يای عالم نشده نفوذ استعمارکشور و بازگشت ای دوم و اشغال نظامی ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهان
سرنوشت ساز ی اروئيشناخته شده راه را بر روی هائيگر حسابگريدی مه راه متوقف کرد، درانتظار آنکه درسالهائيدرن
 .ديبگشای ران وارداتيو ای رانيران ايا

 
*     *     * 

 
درحد تحوالت ی ا اجتماعيو ی ا اقتصاديی اسيسی از به تحوليرسد تنها نيکه از راه می ما درهزاره ای ران فردايا
اس ياس هزاره ها و نه درمقيدرمقی اصولی ک خانه تکانياز به يش نرفته جهان ندارد، نيا پيشرفته يپی گرکشورهايد

که درآن سوخته است ی از درون خاکستر آتشی از بدانکه همچون سمندر افسانه ايسده ها و ده ها و سالها دارد ، ن
 .دارد" گريدی تولد" از به ين . ا سر برآورديجوان و پوگر باره يد
 

هزاره تازه درقم د درآغاز يبايه آغاز شد ميش در قادسين کشور که هزارو چهارصد سال پيخ اياز تاری طوالنی فصل
ی عنيک مذهب يی درمفهوم واقعی خود را به اسالمی هزار وچهارصد ساله جای اسينکه اسالم سيای بسته شود ، برا

که ی تيحيرفته شده باشد، همانند آن مسيکه آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذی آن بسپارد ، مذهبی رمفهوم معنود
 .رفته شده استي، از جانب افراد پذی اسيو نه سی معنوی غرب آزادانه و آگاهانه ، درصورتی درجهان کنون

 
و ی زياد نهد، تنها موظف به طرح ريران امروز بنيای ه هارانيوی ران فردا را بررويد ايکه الزاما بای نسل نوخاسته ا

گر يکدي هر چند مکمل –گر يکديدو برنامه مجزا از ی ست ، بلکه مسئول طرح و اجراينی ک برنامه بازسازيی اجرا
 . و دراز مدتی اديبنی برنامه ای گريو کوتاه مدت است و دی اضطراری ن دو برنامه ، برنامه ايازای کي .  است–
ی ستم درکشورير است که اصوال وجود آن درجهان قرن بيم و صغيقی م قرون وسطائيان دادن به رژين پايرنامه نخستب

ن ياست که درطول هزاران سال درای همه نسلهائی ت انسانيثيخ و فرهنگ ملت ما و به حيبه تاری ران دشناميچون ا
ی ادگرايگر ، بنيوبرنامه د. کنندی نده درآن زندگي سال آد درهزارانيبايکه می گريدی سته اند و همه نسلهاين زيسرزم
ی فرهنگی ه بر ارزشهاي، با تکی رانيای تي، با هوی رانيای رانين بتوانند دراين سرزمياست که درآن فرزندان ای فردائ

وران شرفته هزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دينش جهان پيهماهنگ با دانش و بی ، کشور خود را بصورتی رانيا
 . کنندی باز سازی ا قرون وسطيی ت عربيجاهل

 
*     *     * 

 
ازآغاز با ی ران درجهان اسالميرد که موضع ايکار قرار گی د مبنايبايمی ت اصولين واقعي، ای درهر برداشت تازه ا

چوقت يران هيگر ايدی ه آنهايرا برخالف کليز فرق دارد ، زين جهان فرق داشته است و امروز نيگر ايدی همه اجزا
 . نشده استی درراه دومی ز حاضر به فدا کردن اوليچوقت نيندانسته و هی کيخود را ی ت اسالميو هوی ت مليهو
 .نداردی شتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتيبی لين باره قبال با تفصيدرا
 

ی از اعضای ، به عضوی ت مليهوی نحصارن است که محدود کردن ايکه بالعکس تذکرش ضرورت دارد، ای تيواقع
ی را مسلمانی رانيای را اسالم خود نشناخته و مسلمانی رانياسالم ای طيچ شريکه اصوال درهی  جهان–ی جهان اسالم

کند ، بلکه مشکالت يران نميبه ای کمکی ا فرهنگيو ی ا اقتصاديی اسيچ جهت سي نه تنها از ه-ندانسته استی واقع
کند که غالبا يمی ر مناقشاتيد ، واورا درگيآی د نمينصورت پدير ايآورد که درغی د مياو پدی راز بيرا نی فراوان
  . با او نداردی ارتباط

 
ژه شبه قاره يوبه وی جنوبی اين وآسيانه وچيمی ايپهناورآسی نهايران سرزميخ ايازآغازتاری رانينفوذ ای قلمرو سنت

سالها . افتيتوان يمی ران را درسراسر آنها به فراوانيچند هزارساله ای پای ن جهت جايهندوستان بوده است که بهم
نوشت ، يرا مينديسها به دخترش ايکه از زندان انگلی هند امروز، درنامه هائی اسيانگذار سيش جواهر لعل نهرو ، بنيپ

ده يده اثر نبخشيد اثر بخشران درهنيگر بدان اندازه که ايدرکشور دی چ کشوريخ هيد نهاد که درتمام طول تارين تأکيبرا
زبان ی ن بوده است ، چنانکه شمار سخنوران پارسين سرزميای و فرهنگی سال زبان دربارصدها ی زبان فارس. است

ران فراتر رفته است، و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان باهمه يهند از چند برابر شمار همه سخنوران خود ا
از ی قسمت. هندوستان بودی زبان رسمی د هنوز هم فارسي برنخاسته بود شان زبانيه گسترش ايخود علی روين
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ل دورانت يتاج محل که وی ائيروی بنا. استی رانيره دست اين دستاورد معماران چين سرزميای ن آثار معماريتريعال
 .  حلول کرده استران است که درکالبد هندير معروف رنه گروسه روح ايداند ، به تعبيجهان می ن بنايبا تريآنرا ز
و ی ع نقاشيدرتمام جهان است و بدای فارسی س هاينه دستنوين گنجيدرهند بزرگتری فارسی نه آثار خطيگنج
چون پاکستان براساس ی ت کشوري موجود. ن کشورنديای ن مجموعه آثار هنر نقاشيس ترينفی رانيای اتورينيم
ر يران صغير ايه گرفت ، کشميمای ز از پارسيد و نام آن نشی زيری الهور پی گوی محمد اقبال شاعر پارسی دئولژيا

 . ماندی باقی ده شد و بنگال همچنان کانون قند پارسينام
 
ک شاهراه يشم نه تنها ي جاده معروف ابر. افتيتوان ين ميران و چيخ روابط ايهمه جانبه را درتاری کين نزديهم

ی و مانوی و مهری زرتشتی و فلسفی مذهبی شه هايکه اندکهن است ی و هنری ک شاهراه فرهنگي، بلکه ی بازرگان
ن يای رانيز ، درصورت ايت و اسالم نيحيمسی ن منتقل کرده است، حتيپهناور چی ران را بطور مستمر به امپراتوريا

ی نيونها مسلمان چيليم. ن رفته اندين شاهراه به چيق همي، از طری رانيو اسالم ای ت نستوريحيمسی عنيهر دو ، 
به يدرهانگ چه ئو با کتی نين مسجد چي بزرگتر. خواننديز مينمازخوانده اند و امروز نی رطول قرون به زبان فارسد
کند يت مين کشور حکايعرب درخاطره سفرخود بدی اح ناميآراسته شده است، و چنانکه ابن بطوطه سی پارسی بايز

ی زرتشتی آتشگاه های ايبقا. بوده استی نياگران چي خنجيم قرن پس از خود او ، ترانه رايراز ، تنها نيشی شعر سعد
ن دو تمدن بزرگ جهان يای مذهبی وندهاياز پی گريدی ادگارهاين يدرسراسر چی و مانوی مهری و پرستشگاهها

 اثر . ت دارندين دو حکايای و گاه عاطفی خيتاری وندهاياز پی و خمسه نظامی باستانند، همچنانکه شاهنامه فردوس
منتشر شد بنوبه خود ی کائيک دانشگاه امريتوسط ی  که درآغاز قرن کنونSino-Iranicaبنام ی عتبرمی پژوهش

 . دارندی رانيای ن رفته اند و هنوز هم نامهائيران به چيوه ها و گلها از اياز می اريمعرف آن است که شماربس
 
زبان جاوه و سوماترا بوده و ی پارسکند که زبان ينقل می کنونی ش به اندونزين ابن بطوطه درشرح سفر خويهم

هنوز هم درگوشه و . ران درآن قرب و منزلت داشته انديباندازه خود ای رانيان ايان و سخنوران و صوفيداستانسرا
عارفانه ی گورشان غزلهای روند که برسنگهايمی انين صوفيای ارت آرامگاه هاين مردم مشتاقانه به زين سرزميکنار ا
 .  نقش زده شده استرازيو حافظ شی سعد

 
کستان و ازبکستان و ترکمنستان و يافته تاجيتازه استقالل ی هايانه که امروز جمهوريمی ايپهناور آسی ن هايسرزم
جان و داغستان ، يگرجستان و ارمنستان و آذربای قفقازی هايرند ، و جمهوريگيزستان و کازاخستان را در برميقرق

چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و ی رانند و شهرهائينگ و هنر انه داران بزرگ فرهيبنوبه خود گنج
ی راز تفاوتيو شی شابور و ريان آنها با طوس و نيخته اند که ميران آميخ و فرهنگ ايبا تارروان و نخجوان چنان يش
 . افتيتوان ينم
 

مه يکری باغچه سرای است ، بلکه حتی رانيااز خانواده بزرگ ی ريناپذی زبان عضو جدائی کستان فارسينه تنها تاج
راز بدانجا آورده ين از شين سرزميتاتار ای است که خانهای سرخی اه ، هنوزغرق درگلهايسی ايان امواج دريکه درم

شود که ينشان داده می ن گرجستان ، همچنان به جهانگردان تاالريشيپی دارد، و درکاخ سلطنتی رانياند سرا پا رنگ ا
 دردل . خوانده استيملکه تامار می را برای از شاهنامه فردوسی خوش آوازصفحاتی امگاه نغمه سرائدرآن هر ش

را که ی نامند و زبانيم" ران يا" خود را همچنان " اوست" ی خانه دارند که جمهوری ان کهنيرانين قفقاز ، هنوز ايهم
شود درکوهستان بلند يترا شناخته ميرا که زادگاه می خوانند و هنوز غاريمی رانياز اجداد آالن خود به ارث برده اند ا

 . دهنديخود به مسافران نشان م
 

پراحترام ی ن وجه مشترک را دارند که جايران ايش با ايخوی خين تمدنها درارتباط تارين ها و اين سرزميهمه ا
ی ن حق را از فرهنگ پارسيای که جهان اسالميران محفوظ نگاه داشته اند، درصورتيخود ای را برای رانيفرهنگ ا

ا يسندگان عرب گذاشته و يا به حساب نويافت داشته ين فرهنگ دريهر آنچه را که از بزرگان ای عنيغ داشته ، يدر
 .کرده باشدی آنها اعتنائی رانيت ايآنکه به ماهی زده است بی اسالمی بدانها بر چسب کل

  
ی هايدرارتباط با جمهوری شوروی امپراتوری فروپاشی لهاران درسايه درايت فقيبنام والی ميکه وجود رژی انيز

ی خيتاری را فرصتير بود ، زيجبران ناپذی بتمام معنی انيکشور ما وارد آورد زی انه به مصالح مليمی اينوخاسته آس
ی را پی ونيانا فدراسيرد ، و احينها و با مردم آنها از سرگين سرزميکهن خود را با ای وندهايران پيش آمده بود تا ايپ
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آنها ی ز برايهمه چی نکه بجايآن باشد، نه ای همه اعضای و فرهنگی و اقتصادی اسيکند که ضامن منافع سی زير
ه و يه ، رو به جانب ترکيت فقيوالی اد گرائياحتراز از بنی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا برای مبلغ مذهب

 .  ورندآی اروپائ –ی کائيامری ه و کارتل نفتيروس
 

*     *     * 
ی فايز دراينی جهانی کهن ، تعهدی های دوستان کهن و دوستی ابيران فردا ، درتولد تازه خود ، گذشته از بازيا

، بعهده دارد ی شه مذهبياندی او از آغاز برعهده اش گذاشته است ، بخصوص درراستان يکه فرهنگ جهان بی رسالت
منحصر ی ش هگل آنرا نمونه ايکصد وپنجاه سال پيرد، و يگينه سرچشمه مين زميراث چند هزار ساله او درايکه از م

 .خ جهان دانستيبفرد درتار
 

ی ، جهان تازه ايواجتماعی واقتصادی اسيسی نه هايما درهمه زمی ن گفته شد ، دردوران کنونيش از ايهمچنانکه پ
ل ين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهمی ازه از ساختار تينی نه مذهبيل درزمين دليدرحال شکل گرفتن است ، بهم

ن ساختار به يرا ايزبودن آن است ، ی رد که وجه مشخص آن جهانيگيشکل می ز ساختار تازه اينی نه مذهبيدرزم
جدا کننده خود ی شتر جنبه سنتيروز بروز بی و نژادی ائيو جغرافی اسيسی تعلق دارد که درآن مرزهای نده ايآی ايدن

ی ش جايو مسلمان خوی حيو مسی هوديی درجلوه های ديوتوحی دير توحيغی مجزای قت هايهند و حقديرا از دست م
ی جهانی ن خداشناسيصه اين خصيه دارد، و بارزتريتکی جهانی خداشناسی سپارند که برايمی قت واحديخود را به حق

ت ي، و آيش، مفتي کاهن، خاخام، کشقيواسطه است که از طريبی او رابطه ای ن بار رابطه بشر با خداين است که ايا
ز بر آنها نظارت ينب و انصار حزب اله نيشرع و خواهران زی د و دادگاههايش عقايتفتی وانهايگذارد، ودياله نم

ن خدا يای هم برای  تفاوت. رديگيبنام خدا صورت نمی شود و شکنجه ايخته نميهم بنام خدا ری کنند ، و طبعا خونينم
ان ين خدا آن روسپيدگاه اي از د. بفرستندی ا صلوات بلند تريبسازند ی نبد و بارگاه بزرگتراو گی ندارد که برا

) دايس( درزي ای ماريدرامر مبارزه با بی بهداشتی کماهه خود را به کمک به پژوهشهايرا درآمد يکه اخی ائياسترال
 . سازنديو مسجد مسا ياو کلی گرسنگان برای دارند که درکنار صفهای جای جنابانيار باالتر از عالياختصاص دادند بس

ند و نه کار خود او ، ين خدايوکالتنامه ای الن بيکه عموما کار وکی حاصليبی فات سنتيمقبولتر از انجام تشری عبادت
ها و ی عدالتيشرفته تر است که درآن از بيپی تيجامعه بشری بهتر و برقراری ساختن جهانی تالش صادقانه برا

ان ناتوان آنند و يقربانی ن جامعه بشرياز ای بزرگی که هم اکنون بخشهای  و از رنجها و دردهائهای نابسامان
ن ي ا. گذارند هر چه کمتر نشان باشديه ميبطور منظم بر آنها تکی ن الملليتدار بيمراجع صالحی رسمی گزارشها
ن يمختلف مربوط بدی مسائل انساننه يدرزمی که بطور منظم از جانب سازمانها و مراجع مختلف جهانی گزارشهائ

ساخته ی بهتری اين دنياست تا چنی ار ضروريبسی تند که هنوز تالشيواقعن يانگر ايبی شوند همگيسازمانها منتشر م
ت ازآن دارد که درحال حاضر يش منتشر شده ، حکايکه تنها درچند ماه پی  گزارش سازمان بهداشت جهان. شود

معادل ی عنيون کودک يليم13کسال يرد ، و تنها در عرض يميمی کودک از گرسنگک يه يدرجهان سوم درهر دوثان
نکه درهر روز از يتلف شده اند   درست مانند ای اازگرسنگيه يتغذی ما ازبديروشيهی ان بمب اتميصد برابرقربان

 . ده باشدن محو شيزمی درحد متوسط و صرفا متشکل از کودکان ، از روی تيک شهر کامل با جمعيسال ی روزها
گر به يون نفر ديلي م300ازکمبود آهن و ی ناشی ون کودک کم خونيلي م300ن گزارش درجهان امروز ما يطبق هم

خود را از دست داده و ی نائين بيتاميون کودک به علت کمبود ويلي م100د دچارند و ياز کمبود ی گواتر ناشی ماريب
 .کور شده اند

 
ن يازای  دراسلو برگزار شد ، حاک1997بچه ها درجهان ، که دری ر قانوني کار غمربوط بهی ن الملليگزارش کنگره ب

گاه تا ی وحشتناک درسراسر جهان شبانروزی طيون کودک ده تا چهارده ساله درشرايلي م250است که درحال حاضر 
ی له از راه فحشا زندگل پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده سايک کشور برزي تنها در. شونديهجده ساعت بکار گرفته م

کودکان ی مبارزه با بردگی سي به گزارش سازمان انگل. ز بعهده دارندين خود را نيوالدی ن زندگيکنند و غالبا تأميم
)OXFAM (ی ونهايمت آنها را با کاميبرند وقيبه بازار فروش می گوسفند کشی ونهايازبچه ها را با کامی اريبس

ی  تعداد کودکان سر راه. دارنديافت ميمت آنها را برحسب وزنشان دريد و قبرنيبه بازار فروش می گوسفند کش
ون کودک بطور منظم مورد يلي دو مUNICEFی  به گواه. ون نفر برآورد شده استيلي م40ی ن به تنهائيالتی کايامر

کا ياالت متحده امريااز کودکان که بنام معالجه به ی مز برخيورک تايويقرار دارند ، وبه نوشته نی جنسی بهره بردار
. رنديگيمورد استفاده قرارمی هندی تازه بصورت خوکچه های داروهای پزشکی شهايآزمای شوند برايدعوت م
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خود فاش کرد که ی ن مصاحبه هاياز آخری کيزه نوبل صلح، دريجاماوبرنده ی سالهای حيسه مسيمادرترزا، قد
 . شونديابانها برداشته ميکنار خزباله ی ل هر ساله صدها کودک نوزاد از سطلهايدربرز

 
ن کرده است ، که ييارد نفر تعيليک ميش از يسوادان امروز جهان را بيونسکو ، شمار بين گزارش سازمان يتازه تر

 . شونديون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده ميلي م110هر ساله 
 

مومنان جهان درانجام ی های از مجموع کوتاهش يکند بيکه برجهان امروز حکومت می ر عادالنه ايغی نظم اقتصاد
 1998سال ی با فقر و گرسنگی درروز ساالنه مبارزه جهان. استی رفتنيناپذی خود درمکتب خداشناسی فرائض مذهب

جهان درفقر مطلق ی ون نفريليت شش ميم نفر از جمعيارد و نيليک مي، سازمان ملل متحد اعالم کرد که درحال حاضر 
ران که ين فقي ا. ن هستنديالتی کايقا و امريا و افريون نفر آنها از مردم آسيليصد ميارد و سيليک ميبرند که يبسر م

که درسال گذشته ی برخوردارند درآمدی ک درصد درآمد جهانيدهند جمعا تنها از يل ميت جهان را تشکيازجمع % 25
ه لوموند يد، اگر به حساب نشرين با خورشيله زمم برابر فاصيک و نيی عني. ارد دالر بوده استيلي م25 , 000رقم آن 

ه ، نسبت ين نشري به حساب هم. که بدنبال هم بگذارند فرش کنندی ک دالريی ن فاصله را با اسکناسهايک  ايپلماتيد
 درجهان آغاز .  باال رفته است90ک دردهه ي بر78ک دردهه هشتاد به يبر ی از سی ران جهانيدرآمد ثروتمندان و فق

ر عادالنه يل نظم غيتعدی ت برايد جهان بشريباياست که می تالشی واقعی ا جهاد اسالميی بي سوم ، جنگ صلهزاره
ی ن نظام ظالمانه اقتصاديرا ايآن بکار بندد، زی درجای تر و عادالنه تری امروز جهان و استقرار نظم انسانی اقتصاد

ها و يکتاتوريدها و ديو جنگها و کودتاها و ژنوسی اخالقو ی اجتماعی هاياست که تمام نابسامانی آن جعبه پاندورائ
از ی گر جامعه بشريدی های ار تباهيو بسی سواديماران و فحشا و بيگرسنگان و بی دسته جمعی ها و مرگهای قحط

  . آورندی آن سر بر م
 

*     *     * 
 

ی برداشتی رانيفرهنگ ای برا، ی نه قشرکوته نگرای رون از برداشتهايدربی مذهبی تهاينانه از واقعيبرداشت جهان ب
م ، پوست يما زقرآن مغز را برداشت:" ن بوده است که ين فرهنگ ايه اير مايز، خمينی ش از مولويپی  حت. ستيتازه ن

آن ی درصورت کلی شه مذهبين مورد تنها قرآن مطرح نبوده ، مذهب و اندي، هرچند که درا"م يرا بهر خسان بگذاشت
  .مطرح بوده است

 
توان يمی ران متجليای خ اسالمين ساالران ، درتمام تاريت ديو تضاد آنرا با قشری ن روشن نگريگوناگون ای جلوه ها

درازتر ، ی دردورانی رانير داشته است ، جهان اير و چشمگيفراگی قرن فروغی ني اگر جهان غرب دردوران مع. افتي
 شمار بزرگان . آکنده ازفروغ بوده استی ر و بنوبه خود جهانل نامحسوس تين دليپراکنده تر و بهمی منتها بصورت

زه بوده اند ، و يت درستير با فرهنگ قشريگين کشور که درهزار و چهار صد ساله گذشته بطور پيشه و ادب اياند
 . شتر استي بتوان پنداشتيد رفته اند ، از آنچه ميا به تبعيا به زندان افتاده و ين راه جان باخته ياز آنان درای اريبس

" من يکار اهريدرپ"بنام ی نان را درکتابيست تن از ايش از دويبی از گفته های گذشته نمونه هائی من خود درسالها
ن قرون يبلند قدر نخستشان ين آثار را، که به آزادانديازای گريدی ز نمونه هاين کتاب حاضر نيارائه کردم ، ودرهم

ی ايخ جهان ، زکريشان همه تارين آزاداندياز بزرگتری کيوبخصوص ی سرخس، يابن مقفع ، راوند: ران يای اسالم
کصد سال يدراست که ی د گذارم ، سهمينجا برآن تأکيد اختصاصا درايباي آنچه م. شود ارائه کرده امي، مربوط می راز

کار با يدرپی عنياه ن رين فرهنگ مبارز، درهمياز ای گريت تا بامروز ، پاسداران ديمشروطی از سالهای عنيگذشته ، 
افته است که يی ن تالش در دو دهه گذشته ابعاديبرعهده داشته اند ، وای مذهبی وسود جوئی ت و واپسگرائيقشر

ی رانيای ن مدت کوتاه درجامعه برونمرزيکه درای شمار آثار ارزنده ا. آوردی اد ميرا بی درنوع خود قرن فروغ اروپائ
ت بلکه يافته است، و نه تنها کميجوانتر انتشار ی سندگان نوخاسته نسليا نويقه دار سابی سندگانين راستا توسط نويدرا
ستم کشور ما در کنار همه يان قرن بيپای آورد که انقالب واپسگرای د مين احساس را پديآنها ، ای ت عاليفيک

 . اشته استا همراه ديپوی ن تالش فرهنگيز بصورت چنينی خود دستاورد کامال مثبتی منفی دستاوردها
 
رزا آقا يتوان از ميان آنان ميمه اول قرن حاضر جست ، که از ميران نيد درايرا بای رانيا" عصرفروغ" ن يشگامان ايپ

، محمد مسعود ، نوبخت ، يت ، کسرويرج ، عارف، پور داود ، هداي، ان ي، آخونزاده ، جمال الواعظی خان کرمان
د به عنوان يبايست ساله گذشته مياد کرد ، همچنانکه دردوران بي فرخزاد ، فروغين اعتصامي، سرمد، پرويبهار، دشت
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ل ي، اسماعيد مصدق، محمد عاصمياء مدرس، حميه، ضيچون نادر نادرپور ، اخوان ثالث، سای نمونه از سخنوران
نام ( نگر ، روش) نام مستعار(، صادقياني، جالل آشتی رجانيسی ديچون سعی ، از پژوهشگرانی ، شهناز اعالمی خوئ

، ی رشاهيد امينه ، مهشيچون بهرام چوبی سندگانير فطروس، ازنويمی ، عل)نام مستعار( لرحمن ا، عبد) مستعار
چون ی شمنداني، و از اندی خرسندی رج پزشکزاد و هاديچون ای ، از طنز پردازانیا منش، هوشنگ زنوزيکورش آر

ی که هرکدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگرن زاده نام برد ي، هوشنگ معین ملک ، منوچهر جماليحس
از ی کيش رنه گروسه ، يکه سالها پی رسالتی فايگمان نقش آن در ای افکندند که بی نده ساز را پيآی پرداختند و مکتب
 : استی اديبنی د نهاده بود ، نقشيقرن ما بر آن تأکی فرهنگی ت هاين شخصيسر شناس تر

 
ک يی بر مبنای ت جهانيک واقعيبه ی ابيدست ی ختن شرق و غرب برايئله جهان امروز ما درآمن مسيتری اساس" 

ت است که ين واقعيانگر ايخ خود ارائه کرده است نمايران درهمه تاريکه فرهنگ ای است ، و سر مشقی تفاهم جهان
از شرق ی زش موزونيظهر آمش خود بخود ميشه خوين فرهنگ با نبوغ انديرا اير است ، زيتحقق پذی ن تفاهميچن

  . "است ی ک واحد بزرگ جهانين هر دو دريوغرب و ادقام ا


