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 تاريخچه اين دفتر
كرده اند كه   ) از قزوين (پرسش را آقاي مينويي       . اين دفتر يك پرسشي را با پاسخ آن در بر ميدارد           

شده، و چون يك پرسش مغزدار و خود در يك زمينه ارجداري ميبود بيك پاسخ                در كتاب نامش برده ن    
اين پرسش و پاسخ يكبار در شماره دوم پرچم نيمه ماهه بچاپ رسيده                 . گشاده و درازي پرداخته شده     

است ولي چون سخنان آن بسيار ارجدار و خود از چيزهاييست كه بايد همگي مردم بدانند و بفهمند، از                     
 .انه نيز چاپ يافته كه هميشه در دسترس باشداينرو جداگ

) آيين خدا :يا بهتر گويم  (در اين پرسش و پاسخ گذشته از آنكه يك بند بزرگي از آيين جهان                     
بگفتگو گزارده شده و خود چيزيست كه بايد هركسي بداند و بهر گوشي برسد، بهمبستگي كه در ميانه                    

 .دين و دانشها بايد بود نيز روشن گرديده است

دين جز از دانشهاست، ولي     . اين يك جستار ارجمنديست و خود پايه اي در بنياد پاكديني ميباشد             
دين و دانش هر كدام راه ديگري ميدارد ولي هر دو            . در همان هنگام با آنها ناسازگار نيست و نبايد بود          

. سايش و خرسنديشناخته گرديدن آميغهاي جهان و بهره مندي جهانيان از آ: يك خواست را پي ميكنند    
دين بايد آنچه را كه از دانشها بدست ميآيد بپذيرد، مگر در جاييكه بهمبستگي با زمينه دين ميدارد و از                       

 .باز گرداند) همسنگ دليلهاي دانشها(دانشمندان لغزش رخداده كه بايد آنرا با دليلهاي استواري 

اينست . ي كند نگزارد از راه بكنار افتند       دين بايد از دانشها سود جويد و در همانحال بآنها ديده بان             
 .آنچه ما درباره دين و دانش و بهمبستگي آنها ميدانيم

در اين دفتر در آن زمينه نيز سخناني رفته و از اينكه دين چگونه از دانشها سود ميجويد و چگونه                         
 .بآنها ديده باني ميكند نمونه هايي نشان داده شده

ي آنرا با انديشه خواند و براي كسانيكه فهمهاشان تا باين اندازه ها             اين دفتر در خور آنست كه هركس      
ما تا توانسته ايم بآساني و سادگي كوشيده ايم ليكن با اينحال              . نيست بزندد و با زبان ساده تري بفهماند        

 .جاي زندش باز ميماند

 دفتر پرچم                                                                                                                    
 
 

 



 

 
 

 :پرسش
 آقاي كسروي

دانشمندان و فيلسوفان ديرين و كنون معتقدند كه يك نظام هندسي در جهان فرمانرواست و هيچيك از كارهاي                     
افتد تأثير يكي از    اين جهان از كوچك و بزرگ بدون سبب و انگيزه بوجود نميآيد و هر برگي كه از درخت بزمين                         

عوامل طبيعي ميباشد و ممكن نيست كه بدون علل و اسباب مكشوفه يا نامكشوف كوچكترين واقعه اي در جهان                            
خالصه قاعده كلي علت و معلول در سراسر موجودات از جماد و نبات و جانوران در كره زمين                  . صورت وقوع پيدا كند   

هي علل و جهات در نظر علماي موضوع روشن و آشكار است، مانند             نهايت گا . و در كروات ديگر جاري و روان است       
پيدايش شب و روز در اثر گردش وضعي زمين، و زماني علل قضيه نظري  است و علماي علم طبيعي فروضي براي آن                         

م علل  قايل شده اند كه هنوز هيچيك از آنها منجز و مسلم نيست، مانند علل پيدايش كره زمين و مانند آن، و تاكنون ه                        
بخش بزرگي از امور كه در اين جهان ديده و شنيده ميشود بر دانشمندان معاصر هم مجهول است و شايد يكصد هزارم                        
آنهم تاكنون كشف نگرديده ولي همه دانشمندان علوم طبيعي همداستانند كه گيتي و آنچه در آن است داراي نظم و                        

 .ن جهان بيرون از اين نظام حيرت انگيز دانستآراستگي شگفتي است كه نميتوان حدوث امري را در اي

. خدا بهر كس كه خواست كمك نمايد، اسباب و علت الزم ندارد      : آنها ميگويند . كيشها عكس اين نظريه را دارند     
چنانكه در  . آنها ميگويند اگر كور مادرزاد به پيشگاه كبرياييش ملتجي شد ممكن است ديدگانش بينا و روشن شود                     

اهللا ال يجري االمور اال باسبابها، نه تنها براي خدا اين قدرت نمايي بدون وسيله را قايلند بلكه                  : نكه معتقدند كيش شيعه با آ   
 .پيغمبر و امامان خويش و حتي امامزاده ها را اعم از مرده و زنده صاحب اين نيرو ميشناسند

وري كرديد و همين نظام بزرگ        شما هم بارها اين آراستگي و وجود نظم و ترتيب را در كارهاي جهان يادآ                    
و نيز بارها   . آفرينش را  دليل  بر  وجود  آفريدگاري  ميدانيد كه انگيزش اين دستگاه عظمت و قدرت باراده اوست                         

. از سويي هم ميگوييد چون ما هوادار راستيها هستيم خداباماست         . هيچكاري در اين جهان بي انگيزه نتواند بود       : گفته ايد 
ف اينكه ما در تحت تأثير علل و اسباب در اين جهان زيست ميكنيم و نتيجه هر كاري گذشته از                          من ميگويم با وص    

كوشش بستگي بعلل و اسباب موجد و مولد آن كار دارد، چگونه خداوند با كساني كه پيروي از اوامر و آيينش مينمايد                      
انند كمك و ياري مينمايد و از چه راه آرزو و           همراهي و ياوري ميكند و با كدام وسيله ببندگاني كه او را خشنود ميگرد             

در صورتيكه دستگاه طبيعت    . خواستشان را اجابت نموده و مقاصدشان را از لحاظ اينكه نزديكتر باو هستند انجام ميدهد               
سير طبيعي خودش را مينمايد و تنها علل و جهات موجد معلول هستند و اين قاعده استثنا نسبت بموجودات ندارد، پس                       
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و دعا و نيايش با اين وجه بي اثر است و فايده اي در اين جهان بر آن مترتب                    .. نويات در امور بشر چه دخالتي دارند؟      مع
 .نيست ، حال آنكه آزادگان هميشه از پروردگار استعانت ميجويند و خدا را يگانه پشتيبان خويش ميشناسند

با آنكه نظام طبيعي عالم وجود ذره اي از          :  معتقد است  ميگويند امام غزالي جمع بين عقيده فالسفه و اسالم كرده          
گردش طبيعي و سير منظم خويش منحرف نميشود اگر اراده و مشيت خداوند تعلق بگيرد كه بيكي از بندگان خاصش                      

مثال اگر پزشكان جهان همداستان باشند كه مرض سرطان قلبي            . توجه نمايد اين انحراف باشكال مختلفه ظاهر ميگردد        
ن ناپذير است ولي مريض مبتال باين مرض استغاثه بدرگاه آفريننده نمايد و دعايش بهدف اجابت رسد، با وجودي                     درما

كه گلبولهاي سفيد خون بيمار باتمام رسيده و در او هيچگونه ياراي مقاومت بتصديق پزشكان ديده نميشود و ساعات                       
رد و شفايش ميدهد بنحويكه آثار بيماري سرطان بيكبار           واپسين را طي ميكند، خداوند در او نيروي خاصي پديد ميآو            

 .زايل گردد

مقصودم آنست كه با آنكه مانند فيلسوفان و علماي طبيعي معتقديد كه انجام كاري بي انگيزه نتواند بود، ياري خدا                  
يد از راه ويژه اي      آفريدگار با وسيله و سبب بمردم كمك مينمايد و يا آنكه معتقد              .. را ببندگانش از چه راه ميدانيد؟      

 .بهرحال خواستارم پاسخ اين پرسش را براي آگاهي آزادگان در روزنامه بنويسيد.. بندگانش را ياوري ميكند؟
 

 :پاسخ پرچم
ما دوست ميداريم هركس از ياران ما در اين زمينه ها              . اين نوشته را آقاي مينويي، يكي از ياران قزوين فرستاده           

پس بايد  . بايد همه از روي آميغها زيست     : ما ميگوييم . بنويسد تا پاسخ دهيم و روشن گردد      . دهرچه ايراد ميانديشد بنويس   
 .امروز كاري كه دين بايد كند اينهاست. بي پرده گردانيم) تا آنجا كه ميتوانيم(آميغها را 

باز . تواري ميگردد اين جهان يكدستگاه بسامانيست كه از روي يك آيين اس         : ما باز ميگوييم  . اما پاسخ آقاي مينويي   
اگر اين دانسته با گفته هاي فيلسوفان يكي        . اينست دانسته ما در اين باره     . هيچكاري در آن بي انگيزه نتواند بود      : ميگوييم

در آيين ما كسيكه بيمار شده بايد بدرمان پردازد تا بهبود يابد، كسيكه وامدار گرديده بايد بكوشد                  . درآمده باكي نيست  
د تا وام خود دهد، مردميكه دچار پراكندگي و پريشاني گرديده اند بايد راه چاره را پيدا كرده خود را                    و پول بدست آور   

غلطست آنچه  . چاره باينها نخواهد بود   » شكيبايي«و  » البه بخدا «،  »نذر«،  »دعا«با  . با تالش از آن گرفتاريها بيرون آورند       
 :و يا» من صبر ظفر«: گفته اند

 تان قديمند                         از   اثر    صبر    نوبت   ظفر   آيدصبر و ظفر هر دو دوس

امروز يك گمراهي بزرگي در ميان ايرانيان همينست كه بكارها از راهش نميكوشند و در پي بسيج زمينه براي                         
» نذر«و  » دعا«واهند با   و چون در نتيجه اين ناداني و گمراهي بسختي ميافتند، آنهنگام نيز ميخ            . آسايش و خوشي نميباشند   

مثال در سرزمين پهناور و باردهي همچون ايران بكشاورزي ارجي            . چاره كنند » ميانجي برانگيزي «و  » روضه خواني «و  
نميگزارند و بكشاورزان هرگونه ستم سزا ميشمارند و آنان را از پا مياندازند، ماليان و روضه خوانان بمنبر رفته از جهان                       

و مردم را از پرداختن بزندگاني دلسرد بلكه بيزار ميگردانند، و آنگاه در چنين سال كه در نتيجه                         نكوهشها ميسرايند   
پيشآمدها خورنده در ايران بيشتر و خوراك كمتر است، صدها بلكه هزارها كسان غله براي ديگران ميخرند و يا نهاني                       
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ر كميابي و گرسنگي ميگردند بجاي اينكه بخود آيند و          بكشورهاي بيگانه ميبرند، و چون بشوند اين نادانيها و پستيها دچا          
» روضه خواني «و  » نذر«و  » دعا«شوند بدبختي و گرفتاري را بديده گرفته بچاره آن نادانيها و پستيها كوشند، دست بدامن                

 .ميزنند و يا بناله و گريه و زاري ميپردازند، و از گله و فرياد و فغان  باز نمي ايستند» زيارت«و 

چه از يكسو خدا را نشناخته او را        .  نيك نگريد اينان با اين كارهاي خود رفتار بيفرهنگانه زشتي با خدا ميكنند              اگر
بلكه باين يك    (همچون يك پادشاه خودكامه هوسمندي ميپندارند كه در باالي آسمان نشسته و چشم باين جهان                        

و بكيفركاري برخاسته پتياره ها ـ  از گرسنگي، بيماري،          دوخته، كه همينكه بدي از مردم ديد بآنان خشم ميگيرد           ) كشور
زمين لرز، چنگيز، تيمور، و مانند اينها  ـ  ميفرستد، و سپس چون مردم رو بسوي او ميگردانند و قرباني سر ميبرند،                                

. را باز ميگرداند  ميانجي برميانگيزند، زاري و خواري از خود مينمايند، خشمش فرو مينشيند و بآنان ميبخشايد، و پتياره ها                  
از يكسو هم نادانيها و پستيهاي خود را كه          . اينست پندار آنان درباره خدا، اينست آنچه از پيشوايان خود ياد گرفته اند              

. انگيزه اين گرسنگي و نايابيست بگردن نگرفته چنين وامينمايند كه اين بدبختي و گرفتاري جز نتيجه خشم خدا نيست                     
 .ناه را بگردن خدا مياندازندگستاخانه گ: روشنتر گويم

ديدم سخن از گراني     . در يكي از شبهاي رمضان بمسجد يكي از ماليان بنام تهران رفتم              : يكي از ياران ميگويد    
ديديد جوراب بپا نكرديد، هر شب بسينما        «: خواروبار و از كميابي آنها ميراند و آنگاه رو بزنها گردانيده چنين ميگويد              

ببينيد . »...پس بياييد در اين شب احيا با خدا صلح كنيد، امشب در اين مسجد بعبادت پردازيد                  . رفتيد، خدا غضب كرد   
ببينيد چه گستاخي و بيفرهنگي     !.. آخوند تيره درون تنها براي آنكه يكشب احيا مسجدش پر باشد چه دروغي بخدا بسته               

 زنان ايران چندان خشمناك گرديده كه         معني اين سخن آنست كه خدا از جوراب نپوشيدن و بسينما رفتن               !..  نموده
اي نافهم خدا كينه زنان هوسباز تهران و          : يكي نگفته . بكينه جويي پرداخته و گرسنگي و كميابي باين كشور فرستاده           

اينان بهوسبازي و بي پروايي ميپردازند، و خدا آنان را از گرسنگي               !.. تبريز را ميجويد از بينوايان بوشهر و بندرعباس؟         
خدا چه كرده كه اين گراني يا نايابي پديد             !.. از اين گذشته، مگر اين گراني يا نايابي را خدا فرستاده؟               !.. ؟ميكشد
اي روسياه اگر   !.. آخر چه كرده كه گراني را پديد آورده؟         !.. آيا سن و ملخ فرستاده؟     !.. آيا باران نفرستاده؟  !.. آمده؟

 !.. خود را مييابد، گناه خداست؟توده نافهم و نادانست و سزاي نافهمي و ناداني 

: بايد گفت . اينان خدا را نميشناسند و آيين او را نميدانند         . اين يك گمراهي بزرگي از ايرانيانست     : دوباره ميگويم 
اي نادان،  خدا  يك  پادشاه  خودكامه  هوسمندي  نيست كه از ديدن بديها خشم گيرد و از شنيدن البه و ناله خشمش                             

اينرا . خدا براي گردش اين جهان آييني گزارده و آن آيين با البه و درخواست شما ديگر نگردد                 : د گفت باي. فرو نشيند 
خدا گزارده كه چون كسي بيمار گرديد بايد بدرمان پردازد، چون كسي وامدار گرديد بايد بكوشد و پول بدست آورد                     

 بايد ببينند انگيزه آن چيست و از راهش بچاره           و وام خود پردازد، آن مردمي كه گرفتار كميابي يا گرسنگي گرديدند             
نذري «: آن دعانويسي كه ميخواهد بيماري را با دعا دور گرداند با آيين خدا ميجنگد، آن سيدي كه ميگويد                     . كوشند

دعا كنيد، روضه خواني برپا      «: دروغ بخدا ميبندد، آن ماليي كه اكنون بشما ميگويد          » بمن كن تا وامت پرداخته شود      
 .خدا را نميشناسد» يد، بزيارت رويد تا اين گرسنگي رفع شودگردان
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دوباره ميگويم . اگر خدا را شناختي بچنين دروغي گستاخي ننمودي     . اين اگر خدا را شناختي آيين او را نيز دانستي         
آن . اهد بود اين گرسنگي نتيجه نادانيها و نافهميهاي توده است و تا آنها برداشته نشود اينگونه گرفتاريها هميشه خو                       

 .دستورها كه ماليان ميدهند خود شوندهاي اين گرسنگي و نايابي ميباشد نه اينكه چاره بآن تواند كرد

پس «: و مانند اينها سودي ندارد كساني بهياهو برخاسته ميگويند          » نذر«و  » دعا«من ميشنوم چون ما مينويسيم كه         
 . كه بما تازندو اين را دستاويزي ميگيرند» !..كارها دست خدا نيست؟

ليكن همان خدا چنين آيين نهاده كه هر كاري جز از راهش و با              . اي نافهمان، كارها در دست خداست     : بايد گفت 
يك برزگري تا تخم نكارد دانه ندرود، يك گلكاري تا ديوار و آسمانه نسازد خانه پديد نياورد،                     . افزارش پيش نرود  

يكزبان نگردند و آن كشور را خانه خود دانسته بنگهداري و آباديش               يك مردمي كه در كشوري ميزيند تا يكدل و             
اين و آن گزارده    » البه«و  » نذر«و  » دعا«اينها را خدا گزارده و هيچگاه با         . نكوشند، از آسايش و خرسندي بهره نيابند       

ميناميد، و ماليانتان » يبت پرست«را كه همان نگهداري كشور است » ميهن پرستي «شما نافهمان كه    . خود را ديگر نگرداند   
ميشمارند، و دبستان و ثبت اسناد و قانون و اداره هاي              » حرام«باالي منبر رفته ماليات دادن بدولت و بسربازي رفتن را              

دولتي و هر چيزي كه مايه سامان و آرامش كشور است دشمن ميداريد، و بجاي يكدلي و يكزباني در يك كشور                             
اريست كه هميشه گرفتار سختيها باشيد، و اينكه ميخواهيد با دعا و البه و گوسفند سر                    اين ناچ . چهارده كيش ميداريد  

شما گويا ميخواهيد خدا را فريب دهيد       . بريدن و روضه خوانانيدن بچاره كوشيد، اين خود نافهمي ديگري از شما ميباشد            
 .و بشكستن آيين خود واداريد

آنان در  . ز مردم ژرفتر و ريشه دارتر از آنست كه ما در اينجا گفتيم             اگر نيك بجوييد و بينديشيد ناداني اين دسته ا         
اين زمينه گرفتار يك گمراهي بسيار ريشه داري ميباشند و راستي اينست كه آنان باين جهان با اين آيين و سامان خدايي                      

يشگي ارج گزارده تنها    ارجي نميگزارند كه تو گويي آنرا از خدا نميشمارند و از اينجاست كه بكارهاي شگفت و ناهم                  
 .در آن هنگام است كه ياد توانايي خدا كنند

اين برگها و گلها    . مثل درخت كه در بهار سبز ميگردد و گلهاي سرخ و سفيد از آن ميدمد، خود سراپا شگفتيست                  
اين !.. خت؟اگر همه مردمان گرد آيند آيا يك درختي چنين توانند سا             !.. اينها از كجا پديد ميآيد؟     !.. در كجا بوده؟  

ولي آنان باين ارجي نگزارند و پروايي ننمايند و اگر يك درختي در پاييز گل كرد                   . نمونه شگفتي از توانايي خداست    
اين شب و روز كه ميآيد      . »!قدرت خدا را تماشا كن    «: كه ناهميشگيست تنها در آن هنگامست كه ياد توانايي خدا كنند           

ولي اگر  . اه نمي انديشند كه شب از كجا ميآيد و روز چگونه پديدار ميگردد             هيچگ. و ميرود در پيش آنان هيچي نيست      
بشنوند يك جايي هست كه چند ماه پياپي شب است و چند ماه پياپي روز، در آنهنگامست كه توانايي خدا را بياد                              

 .در همه جا و در همه چيز چنينند و جز در پي كارهاي شگفتي نباشند. آورند

يك برانگيخته بايد از سنگ شتر         . يختگان نيز شگفت كاريهايي را دربايست شمارده اند           اينست درباره برانگ   
با اين كارهاي بيرون از آيين        . دربياورد، از انگشتان چشمه روان سازد، با سوسمار سخن گويد، آفتاب را برگرداند                 

ايد و با گمراهيها نبرد كند و خردها را         اينكه يك برانگيخته برخيزد و آميغها را باز نم        . خداييست كه او را توانند شناخت     
 .بتكان آورد كه نشانه راست اينهاست، در نزد آنان ارجي نميدارد
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امام ناپيدا كه هزار سال بيشتر است        : همچنين درباره آينده نيز يكدستگاه شگفتي از پندار خود برپا گردانيده اند              
در نزد او خواهند بود، آفتاب از        » طي االرض «قان و قم، با      زنده و ناپيداست در مكه بيرون خواهد آمد، يارانش از تال            

 .اينست راهي كه براي نيكي جهان ميپندارند. مغرب سر خواهد برآورد، توپ و تفنگ و بمب از كار خواهد افتاد

از اينجاست كه درباره گردش جهان و راهبري آفريدگار نيز آيين و ساماني را كه خود او گزارده نميشناسند و                         
.  بشناسند ارجمند نميدارند و بهوسبازي و ناداني گردن بآن نگزارده ميخواهند در اينجا هم شگفت كاري باشد                         اگر

ميخواهند مردم دعا كنند و خدا نيز دعاي آنان را بپذيرد، و از راههايي كه بيرون از آيين جهانست دلخواه آنان را بكار                          
ديگري . »!..ا دعاي مردم را نخواهد پذيرفت پس چه خداييست؟           اگر خد «: يكي از آنان با يك بيباكي ميگويد        . بندد

بدتر از همه   . »!..يك پادشاه حق دخالت در مملكت خود دارد،  خدا حق دخالت ندارد؟             «: بيخردانه مثل آورده ميگويد   
 .دشناخته گردن ميكشند و بخود ميبالند و بديگران برتري ميفروشن» ايمان«آنكه اين ناداني خود را از نيروي 

در نتيجه همين نادانيهاست كه ميبينيد فالگيري و رمل اندازي و دعانويسي و جادوگري در اين كشور رواج بسيار                     
كساني ميروند و سالها در دانشكده ها بسر برده دانش مياندوزند و با اينحال از گرويدن بفالگير و جادوگر                           . ميدارد

 .خودداري نميتوانند

نخست بچخش و هايهوي خواهند پرداخت و سپس كه درماندند و پاسخي نتوانستند                ميدانم اينها را كه مينويسم       
يكي از  . »ابي اهللا ان يجري االمور باسبابها       «: ما نيز همين را ميگوييم، مگر ائمه ما نفرموده اند             : چنين خواهند گفت   

. »ما نيز همين را ميگفتيم     «:رفتارهاي شگفت آنان همينست كه هرچه را كه شنيدند و ناچار شدند بپذيرند خواهندگفت               
اگر امامان شما چنان گفته اند و آن سخن راستست و            «: ولي بايد پرسيد  . دلهاي آنان انبانيست كه همه چيز در آن هست         

بهر چه مردم را بكارهاي بيهوده اي كه        !.. شما بآن باور ميداريد پس بهر چه نميگزاريد مردم بزندگي از راهش كوشند؟             
بهر چه با    !.. بدولت ماليات ندهيد،  بسربازي نرويد؟      : بهر چه بمردم ميگوييد    !.. ندارد واميداريد؟ هنايشي در زندگي     

امروز مايه نيرومندي دولت و آبادي كشور اينهاست كه          !.. بهر چه با دانشها بنبرد ميپردازيد؟     !.. مشروطه دشمني ميكنيد؟  
ابي اهللا ان يجري    «: ما نيز گفته شما را ميگوييم      : يستاده ميگوييد با اينحال در برابر ما ا      . شما با همه آنها دشمني مينماييد      

بيشرمي شما تا بجايي رسيد كه پاسبانان كه شب تا بامداد در خيابان ميگردند و بيخوابي و سرما را                       . »االمور اال باسبابها  
است و بدوزخ   » حرام«پولشان  بخود هموار ميگردانند تا مردم در خانه هاي خود آسوده بخوابند، شما ميگوييد كارشان و                

خواهند رفت، ولي از آنسوي اگر شبي دزدي بخانه تان بيايد و چيزهايي ببرد فردا بكالنتري تاخته فرياد و هايهوي بلند                       
ابي اهللا ان يجري    «ميكنيد و داراك خود ميطلبيد و ناسازگاري آن سخن و اين رفتار را درنمييابيد، و پس از همه اينها                        

 .را برخ ما ميكشيد و من نميدانم بشما چه نامي دهم» اسبابهااالمور اال ب

بيشتري از جوانان درسخوانده و بسياري از        . اين هم بگويم كه تنها اين نادانان نيستند كه آيين خدا را نميشناسند               
 بشناسند و از راهش     زيرا اينان نيز بجاي آنكه سرچشمه گرفتاريهاي توده را        . روزنامه نويسان نيز بآن ناداني دچار ميباشند      

بكوشش پردازند، بجاي آنكه هريك نخست بخود پرداخته از آلودگيها پاك شوند و سپس بپاك گردانيدن ديگران                      
كوشند، بجاي آنكه گردن بآميغها گزارند و همگي بيكراه درآيند، بجاي آنكه هوسهاي بيهوده را بكنار نهاده پيروي از                     

اينان  نيز  در گمراهي و  ناداني فرو            .  س ميكنند و از ناله و فرياد نتيجه ميخواهند         خرد كنند، تنها بهياهو و تندنويسي ب       
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ميپندارند كه از تند نوشتن و باين و آن تاختن سودي           . »بايد تند نوشت، بايد نترسيد    «: بارها ديده ميشود ميگويند   . رفته اند 
 .خواهد بود

جهان هيچ چيزي بي انگيزه اي نتواند بود، هيچ كاري             اين بسيار راستست كه در اين         : از سخن خود دور نيفتيم     
، خواستمان آنست كه خدا اين كار ما را خواسته و             »خداباماست«اينكه ما ميگوييم    . بيرون از آيين سپهر رخ نتواند داد       

كوشيم، همه  زيرا در اين راه كه ما ميباشيم و دست بهم داده مي              . بروي ما گشاده  » با انگيزه و افزار   «زمينه پيشرفت آنرا    
ما معني راست و درست جهان و زندگي را روشن گردانيده             . آميغها را باز مينماييم، همه سود جهانيان را نشان ميدهيم           

اين فيروزي جز با خواست خدا نتوانستي       . اين يك چيز ساده اي نيست     . يك شاهراهي براي زيستن بهمگي نشان ميدهيم      
 !..داخته و يا براهنمايي كوشيده اند، ولي كداميك را چنين فيروزي رخ داده؟هزاران كسان در اين زمينه بسخن پر. بود

اين راهي كه ما ميپيماييم، با دانشها، با سود و زيان زندگي، با خدا و آيين او، با هر سه بهمبستگي ميدارد، با اينحال                         
با هزارها، و دانشمندان با مليونها       امروز در روي زمين دانشكده ها        . كسي كمترين خرده اي در آنها پيدا نخواهد كرد          

 .شمرده ميشوند، و زماني نيست كه سخناني راست و كجش پوشيده تواند ماند

ولي آنان يك ايرادي بگفته هاي ما پيدا نخواهند            . در همين گفتار، من ايرادهايي بماليان و پيروانشان گرفته ام            
 .ماننده همين سخن را بديگران نيز توانيم گفت. كرد

يكي از گهريترين   » آميغ پژوهي «. پرسش را كه شما ميكنيد من نيز كرده و تا پاسخ نشنيده ام بكار برنخاسته ام                اين  
هر مردي كه روان و خردش بيكاره نگرديده خود در جستجوي آميغهاست، و همينكه اين گفته هاي                 . خويهاي آدميست 

و در راه پيشرفت آن بكوشش و همراهي خواهد            ما را بشنود، همچون تشنه اي كه بآب رسد آنرا خواهد پذيرفت                  
 .در جهان همه پيشرفتها از اين راه بوده. برخاست

امروز مليونها مردان با فهم و خرد هستند كه در جستجوي چنين آميغهايند، و نمونه اش جانفشانيهاييست كه از                         
و تفنگ نيست و نيروهاي ديگري هست كه         در جهان نيرو تنها نيروي توپ        . پديدار ميباشد ) بويژه از جوانان  (ياران ما   

 .توپ و تفنگ را از كار تواند انداخت

اين كيشهاي گوناگون و اين نافهميها كه       . از آنسوي امروز گرفتاريهايي كه در جهانست جز نتيجه گمراهيها نيست          
لتهاست، اينها بيش از    از پيشروان آنها پديدار است و آن دسته بنديهاي سياسي و آن جنگها و كشاكشها كه در ميان دو                     

كيشها از اينجاست كه معني راست دين را نميشناسند، و اين كشاكشهاست از آنجا               . همه نتيجه روشن نبودن آميغهاست    
اينست ما چون معني راست جهان و زندگاني را كه همان دينست روشن ميگردانيم و خود  . كه معني زندگاني را نميدانند    

 ميكنيم،  اين ناگزيريست كه هر مرد خردمند پاكدروني كه از اين گرفتاريها دلگير است با ما                 راه چاره باين گرفتاريها باز    
 .همراه و هم آواز خواهد گرديد

 :ولي در اينجا دليل ديگري هم هست كه بهتر است آنرا نيز روشن گردانم. اين خود دليل استواريست

. و بسوي پيشرفت و بهتري داشته اند، و كنون نيز ميدارند           چنانكه ميدانيم آدميان از روزيكه پيدا شده اند هميشه ر          
بگفته دانشمندان روزي بوده كه آدميان در غارها و جنگلها ميزيسته اند كه هيچيكي              . آيين پيشرفت در همه چيز روانست     

ند اينها را   از افزارها و كاچالهاي كنوني را نداشته، هيچيكي از كشاورزي و درختكاري و دامپروري و خانه سازي و مان                    

 



١١ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /   ست  خدا با ما  

نشناخته، از دانشها و آگاهيها بيكبار بي بهره ميبوده اند، پوشاك و گستراك نميداشته اند،  خوراك جز از ميوه هاي                          
 .جنگلي نميخورده اند، زبان براي سخن گفتن نيز در ميانشان نميبوده

گامهاي ديگري در آن راه     چيزيكه هست از همان آغاز پيدايش رو بسوي پيشرفت و بهتري داشته اند و هر زمان                   
بر ميداشته اند تا امروز باينجا رسيده اند كه هستند،  و ما اگر بخواهيم تنها نامهاي افزارها و كاچالهاي ايشان را بشماريم و                       

 .يا فهرستي از دانشها و آگاهيهاي آنان دهيم، بايد ساتهاي بسيار را سياه گردانيم

 ميگويند و با دليلها روشن ميگردانند، و چون آنان در اين زمينه                     اين چيزيست كه دانشمندان درباره آدميان        
آنچه ميبايد بگوييم   . بگشادگي و درازي سخن رانده اند ما بهمين چند جمله بس كرده نيازي بسخن درازي نميبينيم                     

 :آنست كه اين پيشرفت آدميان هميشه از دو رشته بايد بود

كه ميبايد آنرا راه     (ني زندگاني و جلو رفتن در دانشها و آگاهيها             يكي از راه افزارسازي و افزودن بشكوه بيرو          
 ).دانشها بناميم

ديگري از راه شناختن معني راست زندگاني و آدميگري و زيستن بآيين خرد و بهره يافتن از آسايش و خرسندي                      
 ).كه ميبايد آنرا راه دين بخوانيم(

 بسته ميباشند و هميشه بايد توأم باشند تا نتيجه بدست آيد            ولي بيكديگر . اين دو رشته يكي نيست و از هم جداست        
 .وگرنه از پيشرفت در رشته يكم تنها، نتيجه درستي در دست نتواند بود

چنانكه گفتيم آدميان از همان آغاز پيدايش خود رو به پيشرفت و            : براي روشني سخن از خود داستان گواه ميآورم       
كه بگفته دانشمندان تا قرنها بسياري جز سنگ        (اختن افزارها و كاچالها پرداخته اند       بهتري داشته اند و اينست از يكسو بس       

و استخوان را نشناخته هرچه ميساخته اند جز از اينها نميساخته اند، تا سپس سفالكاري ياد گرفته و پس از قرنهايي نيز پي                        
اري مرغان و ساختن خانه ها و مانند اينها           و از يكسو نيز بكشاورزي و دامپروري و نگهد          ) بمس و آهن و فلزها بردند      

برخاسته اند، و همچنين كم كم دانشها و آگاهيها اندوخته اند و آتش را شناخته در زندگاني خود بكار برده اند و زبان                          
ه بيك ما نميدانيم چند هزاره گذشته تا آدميان اين گامها را برداشته اند، ولي ميدانيم ك   . براي سخن گفتن پديد آورده اند     

 .زمان درازي نياز داشته اند

آدميان از جنگلها و بن غارها بيرون آمده با دست خود خانه ها بنياد                  : هرچه هست اينها پيشرفت بزرگي ميبوده      
مينهاده اند و مينشسته اند، افزارها و كاچالهاي بسيار از سنگ يا از سفال ساخته در زندگي بكار ميبرده اند، چهارپايان و                        

 در خانه ها پرورده از آنها سود ميجسته اند، آتش را شناخته از گرمي و روشنايي آن برخوردار ميشده اند،                          مرغاني را 
درختهاي گوناگون ميوه باال آورده و دانگيهاي بسيار كاشته از بار آنها خوراكهاي پر مزه پديد ميآورده اند، و زباني                          

يداده اند، و از زمين و كوه و دريا و از آفتاب و ماه و                     براي سخن گفتن داشته رازهاي خود را بهمديگر آگاهي م             
چيزيكه . اينها هريكي گام بزرگي در راه پيشرفت ميبوده         . ستارگان آگاهيهايي بدست آورده بهره برداري ميكرده اند         

زيرا . دهست ما ميدانيم آدميان از اين پيشرفت نتيجه اي كه ميبايست نگرفته از آسايش و خرسندي برخوردار نميشده ان                    
در هر كجا تيره هايي پديد       . را ندانسته دژآگاهانه با يكديگر زورآزمايي ميكرده اند         » با هم زيستن  «هنوز مردمان راه     

در هر كجا تيره اي آنكه زورآورتر ميبوده بديگران چيرگي مينموده              . ميآورده اند كه هريكي از ديگران جدا ميزيسته        
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نين در ميان تيره ها هميشه كشاكش و زورآزمايي ميبوده كه هركدام از آنها كه                همچ. آنان را زيردست خود ميگردانيده    
 .مردان را كشته زنان را ببردگي ميبرده اند. زور بيشتر ميداشته بسر ديگران تاخته بكشتار و تاراج ميپرداخته اند

گذشته از آنكه خودشان    زيرا  . اين رفتاريست كه با يكديگر ميكرده اند و از اينجا يك بدي ديگري پيدا ميشده                 
بهره از آسايش و خرسندي بسيار كم يافته دچار گزندها و رنجها ميشده اند و ناتوانان در زير پا لگدمال ميگرديده اند،                         
يك زيان ديگر اين ميشده كه هر تيره اي از ديگران بيمناك زيسته در آنجا كه ميبوده اند خود را پايدار و جاويد                                

تيره هاي ناتوان هميشه آماده كوچ و گريز ميايستاده اند كه چون يك دشمن                    . ميكوشيده اند ندانسته بآبادي آنجا ن    
 .توانايي نمودار گرديد، افزارها و كاچالها و چهارپايان خود را ـ  آنچه ميتوانند ـ  برداشته رو بگريز آورند

 بزرگ نميپرداخته، باغها و        از اينجا آبادي در جهان پديد نميآمده، زيرا كسي بگزاردن بنيادهاي استوار و                      
 .كشتزارهاي ارجدار پديد نميآورده، بافزارسازي دلگرمي نداشته بهنرنمايي در آن نميكوشيده است

بدينسان  ميگذشته  تا  كسي يا كساني برخاسته اند و بآدميان درسهايي درباره زندگاني و راه آن داده بآنان                                
همگي را در رنج ميدارد، توانند با همدستي زيند و زورآور و كم زور               فهمانيده اند كه بجاي زورآزمايي و چيرگي كه          

كم كم در اين رشته نيز      . پشتيباني از يكديگر نمايند و سود چنين زندگاني را بآنان فهمانيده قانوني در ميان آنان نهاده اند                
 .پيشرفت رخ داده آدميان بزيستن از روي همدستي و قانون خو گرفته اند

پس از اين بوده كه      . پس از اين بوده كه آدميان در زندگاني بهره از آسايش و خرسندي يافته اند                  : ميبايد گفت 
ايمني در ميان توده ها پيدا شده و هريكي از آنها در هر كجا كه ميبوده خود را پايدار شناخته بساختن خانه هاي استوار و               

پس از اين بوده كه بافزارسازي و         . رمه ها پرداخته اند    بزرگ، و پديد آوردن باغها و كشتزارها، و پروردن گله ها و                 
پس از اين بوده كه نخست داد و ستد و سپس بازرگاني             . ديگر هنرها دلگرمي پيدا شده  كساني بهنرنمايي برخاسته اند          

 .براه خود افتاده) يا بگفته اروپاييان شهريگري(پس از اين بوده كه پيشرفت : يك جمله بگويم. پديد آمده

در جهان دو گونه زندگي ميبوده كه يكي         . يا شهريگري گواهي باين گفته هاي ماست       » سويلزاسيون«ن كلمه   هما
براي آنكه يكدسته كم يا بيش آگاهيها از معني          .. چرا چنين ميبوده؟  . را شهريگري و ديگري را بيابانيگري ميناميده اند        

ده اند و شهري پديد آورده بوده اند، و يكدسته در همان             زندگي يافته با يكديگر بهمدستي زيسته بآبادي جهان ميكوشي         
 .دژآگاهي ديرين بازمانده جز  بزورآزمايي نميزيسته اند و اينست شهر نداشته در بيابان يا در دهكده ها بسر ميبرده اند

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

نيك و بد توأم است و        ) و همچنين در نهاد خود آدمي       (خودخواهي و رشگ خود را نميشناخته، و اينكه در جهان               
ها كند، بيكبار بآنان پوشيده ميبوده است، و اين چيزها جز در سايه                هركسي بايد خواهان نيكيها باشد و هواداري از آن          

 .ناميد ـ  دانسته نگرديده است» خدايي«پيدايش مردان باخرد و دانايي ـ  مرداني كه بايد آنان را 

همچنين حال مردم آفريگا كه تا صد سال پيش بهمان شيوه ديرين ميزيستند و ما از آن نيك آگاهيم، گواه ديگري                     
صد سال پيش كه جهانگردان اروپا بدرون آفريگا راه يافتند بوميان آنجا بيشترشان بهمان حال ميزيستند                . ين سخن است  با

هر تيره كوچكي دهكده اي پديد آورده و هر خانداني زير يك خانه پوشالي جا گرفته                 . كه ما در باال روشن گردانيديم     
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داد بس كرده، بزها و گوسفندها و گاوها پرورده، با اينحال             و باندك كشتي كه خوراك يك چهاريك سالشان را نمي          
برخي از تيره ها گوشت آدم      . ميزيستند و هميشه كارشان تاختن بسر تيره هاي ناتوان و كشتار و تاراج كردن آنها ميبود                 

 صد آسايش   در سرزميني همچون آفريگا كه با     . ميخوردند كه از دشمنان خود هركه را مييافتند كشته خوراك ميساختند          
 .توان زيست، با اين پستي و ناپاكي بسر ميبردند

بيكبار ناآگاه بودند و در     » با هم زيستن  «ولي از معني    . اينان از افزارسازي و ديگر چيزها باندازه خود بهره ميداشتند         
 .ندميبايد گفت حال هزارها سال پيش همگي مردمان را ميداشت. نتيجه آن بدينسان پست و دژآگاه ميزيستند

نيك روشن ميگرداند كه     . از سخن خود دور نيفتيم، اين يك مثاليست و خواست ما را نيك روشن ميگرداند                    
يكي از رشته افزارسازي و افزايش دانش و آگاهي،          : ولي اين پيشرفت از دو رشته بايد بود        . آدميان هميشه در پيشرفتند   

 .ديگري از رشته شناختن معني جهان و زيستن بآيين بخردانه

كنون سخن در آنست كه از دويست و سيصد سال باز در اروپا تكاني در زمينه افزارسازي و دانش و آگاهي پديد                       
زيرا صدها افزار شگفت و نوين پديد آورده آدميان را بدريا و هوا و زير                . آمده و اين تكان جهان را برويه ديگر انداخته        

از آنسو بدانش و آگاهي مردمان درباره        . جهان را يك كشور ساخته    دريا چيره گردانيده، شهرها را بهم بسته و سراسر            
 .جهان و آنچه دروست بسيار افزوده است

شما آشكار  . چيزيكه هست چون از يكرشته است نتيجه درستي از آن بدست نميآيد                . اين پيشرفت بايستي بود    
بهره آدميان از آسايش و خرسندي بسيار كم         ميبينيد كه با همه اين افزارها و دانشها روزبروز زندگي دشوار گرديده و                

 !..نه از آنست كه پيشرفت نادرست است؟.. آيا اينها از كجاست؟. شده

امروز جهان را همان پيش آمده كه هزارسال پيش براي نياكان ما پيش آمده بود و براي چاره نيز همان بايد بود كه                       
ني راست زندگاني روي دهد و يك آيين بخردانه اي براي                 بايد پيشرفتي نيز در شناختن مع        . در همان زمانها بوده    

آن تكان و پيشرفت اروپايي بيمانند بوده و         . زندگاني در ميان باشد، و اين همانست كه ما بآن برخاسته ايم و ميكوشيم                
 .اين پيشرفت و راه ما نيز بايد بيمانند باشد

زمينه ) ييني كه جهان از روي آن ميگردد         آ(ميخواهم بگويم ما بچيزي ميكوشيم كه در آيين بزرگ خدايي                
از اينجا خواهيد دانست كه ما       . امروز جهان نيازمند اين كوششهاي ماست      . ميدارد، و اينست ناگزير  پيش خواهد رفت        

از اينجا خواهيد دانست كه چه كار بزرگ ورجاوندي          . تنها براي ايران يا شرق نميكوشيم، براي سراسر جهان ميكوشيم          
 .يداريمرا در پيش م

اروپاييان از دويست سال پيش كه به پيشرفتهايي در دانشها آغاز كردند و افزارهايي همچون راه آهن و تلگراف و                     
زيرا چيزهاي ناديده و بيمانندي      . تلفون و ماشينهاي ريسندگي و بافندگي و كارندگي پديد آوردند، بسيار بآن نازيدند               

. اشتند كه با آن افزارها از رنج مردمان كاسته آنان را بآسايش خواهند رسانيد               ميبود و آنان بيرون كار را ديده چنين پند         
كساني از آنان در آن نازيدن و بخود باليدن اندازه نشناخته، جز از اروپاييان و آمريكاييان، ديگران را بي بهره از                                

 .كوشيدندشهريگري شناختند، و سياستگران همان را دستاويز گرفته بزيردست گردانيدن شرقيان 
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پيشرفتي براي  » در تنهايي «اينها همه از ارج بي اندازه اي ميبود كه بدانشها و افزارسازيهاي خود مينهادند و همان را                   
در حاليكه اروپا در ميان اين تكان دانش و افزارسازي، در رشته ديگر                  . جهان ميپنداشتند و بآسايشهايي اميد ميبستند       

زيرا از يكسو دانشمندان دچار ماديگري      . به پسرفتهايي نيز دچار شده بود     ) و زندگاني رشته دين يا شناختن معني جهان       (
زندگي را نبرد ميشماردند، آدمي را نيكي پذير نميدانستند، خرد و روان را              : گرديده بيك لغزشهاي بزرگي افتاده بودند     

يبردند، و چنانكه در جاي ديگري        نميشناختند، بنيك و بد ارج نميگزاردند، در پشت سر اين جهان بهيچي گمان نم                   
از . روشن گردانيده ايم اين بدآموزيها آزها و كينه ها و خشمها را در دلها بتكان آورده بجهان بسيار گران بسر ميآمد                         

يكسو نيز ماشينها و افزارهايي كه ساخته بودند خود افزارهايي در دست آزمندان شده بدستياري آنها هزاران ديگران را                     
ميبايد گفت دانشمندان با آن گفته هاي خود آتش نبرد را در ميان مردمان هرچه فروزانتر گردانيده، از                    . نداختنداز پا ميا  

ميبايد . آنسوي افزارهاي بسيار برنده اي بدست آزمندان داده بودند كه از آن كشاكش هميشه چيره و فيروز درآيند                       
ا بهم زده آدميان را بار ديگر بحال پيش از شهريگري باز                  در ميان ميبود همه ر      » با هم زيستن   «آنچه درباره    : گفت

 .گردانيده بودند

اين بود پيشآمدها وارونه اميد اروپاييان را نشانداد، و در همه جا ديده شد كه آن افزارهاي نوين، نه تنها مايه                               
پا آنست كه ميدانيد، تنها     امروز حال ارو  . آسايش براي جهان نگرديد، خود مايه فزوني رنج شد و گرفتاريها پديد آورد             

پيش از جنگ نيز بيكاران و گرسنگان مايه گرفتاري ميبودند، و اگر جنگ پايان               . داستان جنگ و خونريزي را نميگويم     
درباره گرفتاري  . راستي آنست كه جهان بيكراه بن بستي افتاده كه ناگزير است بازپس گردد                . پذيرد باز خواهند بود    

) كه بگمانشان خود سيويلزاسيون يا شهريگريست       (از اروپاييان با دانشها و افزارهاي نوين           اروپا اين بس كه بسياري        
 .دشمني نشان ميدهند و آرزومندند كه جهانيان از آنها چشم پوشند و بزندگاني ساده باستان باز گردند

!.. چرا باز ميگردند؟  . ولي راستي آنست كه جهانيان بايد چشم باز كنند و معني راست زندگي و راه آنرا بدانند                     
راه بكار بردن و    !.. چرا از دانشها و افزارهاي نوين چشم ميپوشند؟       . گامهايي نيز در راه شناختن آيينهاي زندگاني بردارند       

زندگاني نبرد نيست و آدميان را بنبرد نيازي         . از دانشها، ماديگري را نتيجه نبايد گرفت       . بهره جستن از آنها را بياموزند      
آقاي مينويي نيك ميدانند كه ما      . باين لغزشهاست كه بايد چاره كرد     . ايد بجاي نبرد، با همدستي زندگي كنند      ب. نميباشد

 .نيز بچاره اينها ميكوشيم

آن كشاكش بيكاران و كارخانه داران ديروزي و اين جنگ دولتهاي امروزي و ديگر مانند                (اين گرفتاريهاي اروپا    
چنانكه . يك انگيزه بزرگ آنها نبودن يكراه است       . هي و كينه و هوسمندي نيست      ، همه اش نتيجه آز و خودخوا       )اينها

گفتيم تكان دويست ساله دانشها هر راهي را كه ميبود از ميان برده و پس از آن راهي كه در خور امروز جهان باشد و                             
 .م هرآينه پيش خواهد رفتبهمه نيازمنديها پاسخ تواند داد باز نشده، و اكنون كه ما بخواست خدا بآن برخاسته اي

امروز بيگمان صد هزاران ـ  بلكه هزاران هزاران ـ  كساني از دانشمندان و ديگران هستند كه حال جهان را ديده                           
چيزيكه هست گمان چاره اي نميبرند و يا راه آن را           . افسوسها ميخورند و از بيهوده شدن رنجها و اميدها دريغها ميگويند          

ون از كوششهاي ما آگاه گردند و راه ما را بدانند، همچون تشنه اي كه بآب رسد بهمراهي خواهند                   نميشناسند، و اينان چ   
 .تاكنون چنين راهي نبوده. شتافت
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ما در زمينه زندگاني و راه آن سخناني ميگوييم كه همه آميغ و سراپا راستست، در استواري همسنگ همان دانشها                     
 .ميباشد و اينست ناگزير پيش خواهد رفت

، خواستمان نه آنست كه خدا آيين خود را بهم          »خداباماست«: ما كه بياوري آفريدگار اميدمنديم و هميشه ميگوييم       
اين راستست كه دلهاي مردم      . ياوري خواهد كرد  ) مثال با فرستادن فرشته ها     (خواهد زد و بما از يكراه بيرون از آيين            

واهيم راند، ليكن در اينجا آنرا هم نميگوييم و آن ياوري كه             بدست خداست و ما از اين باره در جاي ديگري سخن خ            
خدا بما ميكند و آن باهمي كه با ما ميدارد اينست كه چنين شاهراهي را بروي ما باز كرده و بچنين كار ورجاوندي ما را                          

 .برانگيخته است

اينان . نمايند، بدشمني برميخيزند  شما بآن ننگريد كه كساني در ايران در برابر ما ايستادگي ميكنند، بي پروايي مي                  
آنهايند كه سالها با پندارهاي بيپا و انديشه هاي كج بسر برده و مغزها را با آنها انباشته اند، و اينست فهمها و خردهاشان                           

 بسياري نيز هنوز پي بگوهر گفته هاي ما نبرده اند و چنين ميدانند كه اينها نيز سخناني همچون سخنان                      . بيكاره گرديده 
 .ديگران ميباشد

شما ميبينيد همين دشمنان هم تاكنون يك پاسخي نتوانسته اند، يك ايرادي پيدا نكرده اند، جز هايهوي و                              
ميبينيد كه مردان باخرد و پاكدروني از جوانان و ديگران، از دور و نزديك بما                   . بدخواهي كاري از دستشان برنيامده     

 !..آيا اينها دليل فيروزي نيست؟. كوششهايي ميپردازندميگرايند و ميگروند و هريكي در جاي خود ب

بيگمانست كه اين جهان از روي يك آييني ميگردد، آيين               : در پايان سخن نكته ديگري را روشن ميگردانم           
بيگمانست  كه البه و درخواست مردمان در اين باره بيهوده ميباشد و آنچه غزالي و                   . استواري كه هيچگاه ديگر نشود     

اين مردمانند كه بايد پيروي از آيين خدا كنند و از روي آن زيند، نه خداست كه بايد آيين                       . فته اند بيپاست  ديگران گ 
 .خود را با خواهش اين و آن ديگر گرداند

ليكن آن آيين خدا،  چندانكه پنداشته ميشود ساده نيست و چه بسا كه نياز بزنديدن دارد، و من اينك يك بندي را                       
 :گزارماز آن بگفتگو مي

آفريدگان هر گونه اي جداگانه آفريده نشده بلكه هريكي از گونه ديگري جدا             : داروين و پيروان او چنين ميگويند     
اين گونه خود جداگانه پيدايش نيافته بلكه از جو، يا جو و    . مثال در ميان دانگيها گندم يك گونه اي از آنهاست         . گرديده

ميتوان چنين انگاشت كه در يك كشتزاري كه جو يا دانگي ديگري             . يدهگندم هر دو از يك دانگي ديگري جدا گرد         
كاشته شده بود، ناگهان يك سنبل بلندتري با دانه هاي پر مغزتري پيدا شده و اين گندم ميبوده كه تخمش بازمانده و                           

 .روزبروز فزونتر گرديده

 .ز گونه ديگري پيدا شده استهمچنين است داستان چهارپايان و مرغان و ديگر جانوران كه هرگونه اي ا

 .بلكه همچنين است داستان آدمي، كه بگفته آنان از بوزينه يا از يك جانور باالتري پيدا گرديده

 .از هر چيز يك چيز بهتري جدا گرديده: جهان آفرش كه در پيشرفت بوده راه آن همين بوده: ميبايد گفت

 



١٦ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /   ست  خدا با ما  

ولي اينك در پيرامون آن بسخناني      . يرادي نميداريم ميپذيريم  اينها چيزهاييست كه دانشمندان ميگويند و ما چون ا         
نام داده من نيز آنرا با همان نام           » جهش«ميپردازيم، و چون يكي از خود دانشمندان، اينسان پيدايشهاي  نابيوسان را                  

 . ميخوانم

ه روان بوده و خواهد     اين جهشها و يا پيدايشهاي نابيوسان، يك بندي از آيين جهان ميباشد كه هميش               : ما ميگوييم 
 .بود، و گاهي نيز جهشهاي برجسته تري نمايان گردد

مثال بگفته دانشمندان، خورشيد و زمين و كره هاي ديگري در آغاز خود يك توده بخاري ميبوده كه در فضا                           
 .ميايستاده، ولي ناگهان تكاني در آن  پيدا شده و بگرد خود چرخيدن گرفته

از آن جدا شده و اين نيز كره اي گرديده كه هم بگرد خود و هم بگرد خورشيد                       پس از زمان بسياري تكه اي        
 .چرخيدن آغازيده

 .اين كره زمان درازي تهي ميبوده تا هنگامي رسيده كه رستني در آن پديد آمده

 .سپس نيز زمان درازي گذشته تا زندگي در آن پيدا شده و جانوران زيستن آغاز كرده اند

 .ياري گذشته تا آدمي رخ نموده و بزندگي پرداختهسپس نيز صده هاي بس

اين داستانيست كه دانشمندان از آفرش ميگويند و اين داستان چه بهمين گونه كه انگاشته ميشود رخ داده و يا                           
در اين گونه   . بگونه ديگري نزديك باين بوده، در هر حال در هر گامي يك جهش بزرگ ديگري را در بر داشته است                    

 .»دست آفريدگار در جهان نمايانست«:  ما ميگوييمچيزهاست كه

 .از آنسوي جهش چنانكه در چيزهاي مادي و سترسا هست، در چيزهاي ناسترسا نيز ميباشد

كه خود بخشي از پيشرفت همگاني جهان ميباشد، در آن نيز                ) شهريگري: يا بگفته اروپاييان   (پيشرفت آدميان    
 .آنها همين جنبش و كوشش ماستجهشها بوده است و بايد بود، و يكي از 

ما روشن گردانيديم كه هنگامي بوده كه آدميان در افزارسازي و آگاهي از جهان پيشرفت بسياري كرده ولي راه                     
باهم زيستن را نميدانسته و از آن پيشرفت سودجويي نميتوانسته اند، تا مرداني برخاسته اند و بمردم راه با هم زيستن و از                        

زندگاني بهره يافتن را ياد داده و دژآگاهيها و گمراهيها را كه در آنان ميبوده از ميان برده اند، و از                      آسايش و خرسندي    
 ).كه اين خود جهش يا يك گام نابيوساني در راه پيشرفت بوده است(همان هنگام شهرنشيني آغاز گرديده 

راه افزارسازي و آگاهي از جهان پيشرفت       امروز نيز در    . نيز روشن گردانيديم كه جهان امروز نيز در همان حالست         
بسياري رخ داده، ولي جهانيان راه با هم زيستن را نميدانند و از آنهمه دانشهاي گرانمايه كه بدست آورده اند بجاي سود                      

ن كه بزرگتري (امروز نيز بايد گمراهيها و دژآگاهيهاي فراواني          . امروز نيز بايد راهي بروي جهان باز شود         . زيان ميبرند 
 .امروز نيز بايد يك زندگاني نويني آغاز گردد: يك جمله بگويم. از ميان برداشته گردد) آنها ماديگريست

اين كوششهاي ما و اين راهي كه آغاز كرده ايم، يكي از كارهاي نابيوسان جهان است و اين را                     : ميخواهم بگويم 
 .ت كه چنين راهي بروي جهانيان باز شوداين از آيين جهانس. بپاي كارها يا داستانهاي ديگري نتوان برد

 .پيشآمدهاي جهان پايندان پيشرفت ماست: يك جمله ميگويم. من نميتوانم همه سخنان را در يك گفتار بگنجانم
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امروز جهان بيكراه بن بستي افتاده و جهانيان در كار خود مانده اند و پس از آنهمه دانشها نميدانند چه كنند و چه                         
 .يگانه راهي كه مردمان را از اين سرگرداني تواند رهانيد راه ماست. راهي پيش گيرند

چنانكه گفتم اروپاييان چون بتكان آمده در دانشها به پيشرفت برخاسته بودند و افزارهاي شگفت و زودكار نويني                    
ت كه يكراه نويني    در همه جا گمان ميرف    . براي زندگاني پديد ميآوردند، سخت بخود ميباليدند و بجنبش خود مينازيدند          

در آسيا و ديگر جاها مردمان بتكان آمده بفرا گرفتن           . بروي جهانيان باز شده و آن پايندان نيكبختي مردمان خواهد بود           
 .زندگاني اروپايي ميكوشيدند و آنرا پيشرفتي براي خود ميشماردند

يد و نازش اروپاييان در جاي خود        ولي امروز شما ميبينيد كه از آن جنبش اروپايي جز بدبختي نيفزوده و آن ام                  
اين يك چيستاني شده است كه اروپاييان هر افزاري كه ميسازند آنرا مايه آساني كارها ميشمارند و بمردمان نويد                    . نبوده

مثال اروپاييان اتومبيل ميسازند كه ده روز راه را در يكروز           . آسايش ميدهند، ولي آزمايش بيكبار وارونه آنرا نشان ميدهد        
پيمايد، تلگراف و تلفون ميسازند كه از صدها فرسنگ پيام ميرساند، ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و كارندگي                         مي

ميسازند كه كارهاي بسيار سختي را بآساني انجام ميدهد، از اينرو بايستي اين افزارها مايه آسايش آدميان گردد و                            
ونه آن رخ مينمايد و آشكاره ديده ميشود كه بهر كجا كه              ليكن در آزمايش وار   . زندگاني را آسانتر و خوشتر گرداند      

 .اين افزارها رسيده سختي زندگاني روز افزون بوده است

اين آزمايش يك چيزي را روشن ميگرداند و آن اينكه براي آساني زندگاني و آسايش مردمان تنها افزار بس                         
ن يك شاهراه خداييست، همين شاهراهي كه ما بروي          نيست، بلكه يك چيز ديگري ارجدارتر از افزار نيز بايد بود و آ              

 .جهان باز ميكنيم

امروز اروپاييان يا بايد از جنبش سيصد ساله خود درگذرند و از دانشها چشم پوشند و بحال پيش از آن باز گردند                       
نست كه خردمندان و    و يا بگفته هاي ما بگروند و در اين شاهراه با ما همراهي نمايند، و اين بيگما                 ) كه هرگز نشدنيست  (

. پاكدالن ـ  بويژه از ميان دانشمندان اروپا ـ  با ما هم آواز خواهند گرديد و در اين كوششها با ما همدستي خواهند كرد                          
 .اينها همه ياوريهاي خداست

اين مردم كه   . آري در اين كار ما يك شگفتي هست و آن اينكه چرا چنين راهي از ميان ايرانيان آغاز شده                           
ست بزبوني افتاده و بدرماندگي خو گرفته اند، اين مردم كه سالهاست از هر پيشآمدي شكست خورده اند و                            سالها

نوميدي در دلهاشان ريشه دوانيده، اين مردم كه رستگاري و خرسندي و سرفرازي و اينگونه معنيهاي بسيار گرانمايه از                      
راييهاي شاعران و ياوه بافيهاي صوفيان و بدمست بازيهاي          انديشه شان بسيار دور افتاده، مردمي كه گوشهاشان بگزافه س          

 :خراباتيان آشنا و دلهاشان از باورهاي بيپاي كيشها آگنده است، مردمي كه در كتابها ميخوانند

 چه  كودك  لب  از  شير  مادر   بشست                          به    گهواره    محمود    گويد    نخست
 ٭٭٭

 ا  آب بحر كافي نيست                           كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارمكتاب فضل تو ر
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مردمي كه ما صد بدآموزي از شاعران        . و صد از اينگونه گزافه هاي سرسام آميز كه زشتي آنها را در نمي يابند                 
 بروي ناداني پا ميفشارند، مردمي      برخشان ميكشيم و پاسخي نميتوانند و باز دست از هواداري آنان برنميدارند و آشكاره              

 .كه چهارده كيش ميدارند و هر چهارده آنها گمراهي و بيدينيست، آنچنان راهي از ميان اينچنين مردمي آغاز يافته است

بايد همه از روي آميغها زيست و اين مردم از آميغها بسيار دورند، اينها دلهاشان پر از انديشه هاي                         : ما ميگوييم 
فيان و پندارهاي رندانه خراباتيانست كه در ميان روشني و تاريكي و داد و ستم و هست و نيست جدايي                          قلندرانه صو 

 .نگزارند و جهاني باين شگفتي و آراستگي را هيچ اندر هيچ شمارند

چون جنبش دانشها و سرفرازي     . همانا خدا نخواسته همه سرفرازيها بهره اروپا گردد        . آري اين خود شگفت است    
از آنسوي در ايران در ميان همين       . ز غرب آغاز گرديده بود، چنين ميسزيده كه اين جنبش هم از شرق آغاز گردد              آنها ا 

ايرانيان چه در نيروهاي رواني و چه در ساختمان تني از اروپاييان و ديگران                  . توده آلوده تباه، دلهاي پاك فراوانست      
اگر ديگران ندانند ما نيك ميدانيم كه سرچشمه اين تباهي در         . نميباشدكمتر نيستند، و اين آلودگيها در آنان از مونهاشان          

رواج ) بلكه در ميان بيشتر شرقيان    (توده ايران، آن بدآموزيهاي رنگارنگ و پريشانست كه از هزارسال باز در اين كشور                
، بدرد از ريشه اش چاره       ميداشته است و مغزها را آگنده گردانيده، و ما اكنون به برانداختن آن بدآموزيها ميكوشيم                   

 .ميكنيم

ليكن اينها  . آري انبوهي از ايرانيان و ديگران، فهمها و خردهاشان بيكاره گرديده و ديگر چاره نخواهد پذيرفت                   
همگي نيستند و شما ميبينيد كه چگونه كساني از دور و نزديك، از پيران و جوانان، زنان و مردان رو بسوي اين آميغها                          

وار ميپذيرند، و بهمدستي و همراهي ميكوشند، و هنوز آغاز كار است و هزاران از اين نيكمردان پيدا                      ميآورند و تشنه    
 .خواهند شد

ما خواهيم توانست از اين نيكمردان و نيكزنان سپاهي آراييم ـ  سپاهي خدايي، سپاهي بهر جنگيدن با گمراهيها و                       
 .خودمان در آن راه پيشگام خواهيم گرديدو » بايد جنگ را با بديها كرد«ما ميگوييم . نادانيها

نيروهاي ديگري نيز هست كه توپ و تانك را از           . بارها گفته ايم در جهان، نيرو تنها نيروي توپ و تانك نيست             
 .در جهان بزرگترين نيروها نيروي آميغهاست. آواي اندازد

 اينان در برابر ما بهايهوي ميپردازند و            .ما چون در ايرانيم رنجها ميكشيم و از مردم تباه خرد، آزارها ميبينيم                   
 .ليكن اينها نه هميشگيست. بيفرهنگي دريغ نميگويند، ما را گرفته نميگزارند آوازمان بگوشهاي ديگران رسد

 .اينها جز براي چندگاه نيست و از ميان خواهد برخاست

ر برابر اين دشواريها ناتوان نخواهيم       ليكن نيروي ما بسيار است و هيچگاه د         . ما با دشواريهاي بسيار روبرو هستيم      
 .ماند

چنانكه گفته ايم در ايران چهارده كيش هست كه ميبايد گفت چهارده كشور و چهارده                : اين را يك مثلي ميآورم    
يكي از گرفتاريهاي بزرگ ايران همينست و بيگمان هميشه نيكخواهان در آرزوي                   . توده و چهارده آرمان ميباشد      

 !..ولي آيا توانستندي؟. اند كه همگي مردم بيكراه درآيندبرداشتن آنها بوده 
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آيا با  .. از چه راه پيش آيند؟     .. آيا چكار بايد كنند؟    . شما چنين انگاريد كه گروهي اين انديشه را دنبال ميكنند            
زيان اين  اگر يك نشستي برپا كرده و از هر كيشي دو سه تن پيشرواني را بآنجا خوانده و                      .. خواهش و پند تواند بود؟     

پراكندگي را باز نموده خواستار شدندي كه آن كيشها را رها كنند و همگان بيك كيش درآيند، هوده اي بدست                            
مگر پيروان اين كيشها با دلخواه      !.. آيا ميشود كه كسي را با خواهش و البه از باورهاي خود باز گردانيد؟               .. آوردندي؟

 !..نها دست برداشت؟بآنها گرويده اند كه با دلخواه توانند از آ

ببينيم آيا در اينجا از زور       . كساني چنين ميپندارند كه چون زور و نيرو در دست آدمي باشد هر كاري تواند كرد                  
اكنون چنين انگاريد كه دولت ايران يك قانوني بگذراند كه همگي ايرانيان بايد بيك                  !.. كاري توانستي پيش رفت؟    

آيا با زور و قانون باورهاي مردم را از مغزهاشان بيرون توان               !.. ي توان برداشت؟  كيش درآيند، آيا از اين كار هوده ا         
 ..  پس راه چيست؟!.. آورد؟

راه يكي بيش نيست، و آن اينكه معني راست دين و آميغهايي كه بايد در دين جاي گزيند روشن گردد و بيپايي                         
يكي آنان كه فهمها و خردهاشان بيكاره         : اهند گرديد زماني در اينجا نيز مردم بدو دسته خو          . آن كيشها بآشكار آيد    

ديگري آنان كه فهمها و خردهاشان تواناست و كار ميكند كه              . گرديده كه همچنان در گمراهي پاي خواهند فشارد         
 .همگي آميغها را پذيرفته بيكراه خواهند درآمد

البه يا ديگر چيزها انجام نتواند داد،        اين يك مثل را آوردم كه نشان دهم آنچه را كه زور و نيرو يا خواهش و                       
 .غاز كرده ايم خود پايندان پيشرفت خود ميباشد نشان دهم كه اين راه خدايي كه ما آ. آميغها تواند داد

خدا اين را خواسته و افزار و راه پيشرفتش          . اين كوششهاي ما بخواست خداست    : بسخن بيش از اين دامنه نميدهم     
ه، از ما آنچه ميبايد كوشيدنست كه اين آميغها را در همه جا پراكنده گردانيم و با گمراهيها و                    را آماده و گشاده گردانيد    

نادانيها نبرد كرده آنها را براندازيم، و هركه را از دور و نزديك، از پير و جوان،  و از زن و مرد شاينده مييابيم، با اين                                
 .آميغها آشنا گردانيم

 »خداباماست«: ت معني آنچه ميگوييماينس. اينست آنچه از ما ميبايد

 ٭٭٭

 بوده كه در همان زمانها يكبار در پرچم نيمه ماهه و يكبار برويه كتاب                 ١٣٢١اين پرسش و پاسخ در زمستان سال         
 .بچاپ رسانيديم) با اندك دست بردن(جداگانه بچاپ رسيده و اينك پس از دو سال و نيم بار ديگر 

در اين دو   . اري رخ داده و گواهيهاي روشن براستي اين نوشته پديدار گرديده            در اين دو سال و نيم چيزهاي بسي        
سال و نيم در ايران تكان بزرگي در راه پاكديني پديدار گرديده كه بدخواهان و نادانان بتالش سختي افتاده و با آنكه                          

در . ساني گزندها رسانيده اند   دسته هاي پراكنده اي هستند، دست بهم داده در چند شهر آشوبها پديد آورده اند و بك                    
تهران بدكرداراني را برانگيخته اند كه در خيابان بسر نويسنده اين نوشته ها ريخته، دو گلوله بتنش زده، سيزده زخم                           

ولي از همه اين دژكرداريها جز شرمندگي و روسياهي بهره نبرده اند، و همان                 . چاقو بسر و رو و سينه اش رسانيده اند         
 .هرچه آشكارتر شده» خداباماست«انه آنان شوند ديگري به پيشرفت پاكديني گرديده و راز تالشهاي دژخوي

 



٢٠ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /   ست  خدا با ما  

در اين دو سال و نيم از گردش جهان گواهيهاي بزرگتر ديگر براستي اين سخنان                 . ولي ما آنها را بديده نميگيريم     
اكنون كه جنگ پس    . و آسيا بود  هنگاميكه اين سخنان نوشته ميشد گرماگرم جنگ دولتهاي بزرگ اروپا            . پديدار شده 

. از كشتارها و ويرانكاريهاي بسيار پايان پذيرفته، از همه جا آواز برميخيزد كه بايد ديگر جنگي در جهان پيش نيايد                          
 .بويژه پس از آنكه در پايان جنگ ژاپون بمب اتمي بكار رفته و هراس آن دلها را پر گردانيده

بلكه نابود  (يها كه دولتهاي بزرگ راست، و با آن افزارهاي ويران كننده             هيچ جاي گفتگو نيست كه با اين آمادگ        
زياني كه از جنگ پس از اين تواند بود بزرگتر          . كه در دسترس آنها ميباشد،  بايد از جنگ بيكبار پرهيزيده شود          ) سازنده

 .از آنست كه توان انديشيد

م آيينست كه ميتواند آدميان را بي آنكه نيازي          گفتگو در آنست كه آن كدا     . در آن باره جاي هيچ گفتگو نيست       
 .بيگمان همين آيين پاكديني.. بجنگ دارند راه برد؟

 .»پيشآمدهاي جهان پايندان پيشرفت ماست«: در پايان سخن، ما بايد بار ديگر بگوييم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



٢١ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /   ست  خدا با ما  

 
 

 آرزوي بزرگآرمان ـ  

 حرصآز ـ  

 سقفآسمانه ـ  

 قتخلآفرش ـ  

 آفريده ها ، مخلوقاتآفريدگان ـ  

 پر كردنآگندن ـ  

 پرآگنده ـ  

 حقيقتآميغ ـ  

 ارزشارج ـ  

 ارزشمندارجدار ـ  

 از چند سال قبل تا حالاز چند سال باز ـ  

 فرض كردنانگاشتن ـ  

 محركانگيزه ـ  

 بيان كردنباز نمودن ـ  

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 ديگانگي ، اتحاباهمي ـ  

 منظمبسامان ـ  

 تداركبسيج ـ  

 برايبهر ـ  

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ؛ بيكباره ـ  

 انتظار داشتنبيوسيدن ـ  

 ضامنپايندان ـ  

 بالپتياره ـ  

 توجهپروا ـ  

 آنچه پوشندپوشاك ـ  

 مبحث) همچون گفتار(جستار ـ  

 مجادله) همچون جهش(چخش ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 تسلط ، غلبه  چيرگي ـ

 مسلط ، غالبچيره ـ  

 آنچه خورندخوراك ـ  

 آنچه دارند ، مالداراك ـ  

   غالت و حبوباتدانگيها ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 الزمدربايست ـ  

 وحشيانهدژآگاهانه ـ  

 فرهنگ ناديدگيدژآگاهي ـ  

 از روي بدخوييدژخويانه ـ  

 بد رفتاريدژكرداري ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 گياهني ـ  رست

 حسدرشگ ـ  

 ظاهر ، صورترويه ـ  

 شرح دادنزنديدن ـ  

 صفحهسات ـ  

 نظمسامان ـ  

 طبيعتسپهر ـ  

 محسوسسترسنده ؛ سترسا ـ  

 روا ، جايزسزنده ؛ سزا ـ  

 روا بودن ، جايز بودنسزيدن ـ  

 شايستهشاينده ؛ شايا ـ  

 



٢٢ ................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /   ست  خدا با ما  

 علت ، سبب) همچون بلند(شوند ـ  

 اثاث خانهكاچال ـ  

 آنچه گسترند ، فرشستراك ـ  گ

 اصل ، ذاتگوهر ـ  

 خاصيت يك چيزمون ـ  

 شفيع ، واسطهميانجي ـ  

 غير منتظرهنابيوسان ـ  

 نامحسوسناسترسا ـ  

 مقدس ، خداييورجاوند ـ  

 اثر ) همچون همايش(هنايش ـ  

 مؤثرهناينده ؛ هنايا ـ  

 نتيجههوده ـ  
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