


):پشت جلد(درباره این کتاب 
بعد از آغاز جنبش سبز مردم ایران در سال ھشتاد و ھشت، دیگر شکی باقی 
نمانده کھ این رژیم در بستر مرگ است و فقط با تزریق مرفین فروش نفت و 

.پرداخت جیره بھ مزدوران داخلی و خارجی سالھای آخرحیات خودرا می گذراند
 حاال مردم ایران باید خود را آماده تغییر حکومت بکنند تا آنکھ ریاکاران از

.ایران را بھ سرقت نبرندسالوس دوباره انقالب ملت
ما می دانیم کھ این قانون .ما می دانیم کھ این رژیم والیت فقیھی را نمی خواھیم

را کھ ولی آن قانون اساسی .اساسی کھ یک کتاب شرعیات است را نمی خواھیم
مملکت خودمان را تعریف کرده خواھیم ننوشتھ ایم، تا رژیم ایده آل آیندهمی

.باشیم
، این "قانون اساسی راه نجات ایران در روشنائی تاریخ"بعد از انتشار کتاب 

کتاب نوشتھ شده تا نشان دھد بزرگان ادب ایران از ھزار سال گذشتھ، با ما در 
و در تمام آثارشان ھمان شعارھای اعتراضی این قرن بیست و یکم ھمدرد بوده 

.مارا درسالھای اخیر، یا در ایھام ویا بی پرده برایمان نوشتھ و بھ ارث گذاشتھ اند
وقتی فرّه ایزدی از جمشید کناره گرفت و مردم از اطراف او پراکنده شدند، 

ضحاک بر او چیره شد و در ھزار سال حکومت ضحاک، مثل رژیم کنونی در 
:ایران

 کام    دیوانگاننھان  گشت   کردار   فرزانگان             پراکنده   شد 
 راستی   آشکارا   گزندھنر خوار شد  جادوئی  ارجمند             نھان 

شده بربدی دست دیوانگان دراز            بھ نیکی نرفتی سخن جزبھ راز
فقط با تقاضای " کورای من"اول کاوه آھنگر بھ ضحاک مثل اعتراض اعتراض

ولی وقتی مردم بھ دنبال کاوه براه افتادند، .آزادی فرزندش از زندان شروع شد
در این جنبش مردم درفش کاویان را .سرنگونی ضحاک را خواستار شدند

برافراشتند،
چھ اندر شب تیره خورشید بود           جھان را از او دل پر امید بود

 کاوه آھنگر، در زیر درفش کاویان از اروندرود سپاه فریدون بھ سپھساالری
ندائی از سروش خجستھ آمد کھ .گذشت و حکومت ضحاک را سرنگون کردند

!ضحاک را مکش
.بھ فرمان سروش خجستھ او را در دره ای تنگ در دماوند آویختند

.فریدون تختگاه ضحاک را از بُن ویران نکرد
.ستھ دور از پلیدی ھا آراستندولی دستور داد تا آن را بھ شیوه ای شای

بعد از مبارزات بدون خشونت و پیروزی جنبش، نباید سران این رژیم اعدام 
تمام .بلکھ آنان را باید مجبور کرد کھ خاطرات جنایات خود را بنویسند.بشوند

و مقبره ھا باید حفظ شده و بعدًا تبدیل بھ موزه برای نشان دادن آثار تبلیغاتی
.بشریت و مردم ایران بشوندجنایات علیھ 

در این کتاب در یک دنیای افسانھ ای کھ آنرا بھشت نامیده ایم، بزرگان تاریخ 
ایران باھم گفتگوئی دارند و آثار یکدیگر را بررسی کرده و در پایان بما 

.نصیحتی می کنند



ریھ نکن ایرانگ

کاوه آھنگر:گردآورنده 
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ھموطن،

تر،  نسلی کھ امروز باالی پنجاه سال سن دارند، بھ امید ایرانی بھ1357در سال 

با یک اکثریت مطلق، رژیم دیکتاتوری در ایران را سرنگون کردند تا آزادی، 

.حکومت قانون و عدالت اجتماعی را در مملکت مستقر کند

این اکثریت خوشبین ھرگز تصور نمی کردند روزی باید اشتباھات خود را بھ 

.نسل بعدی توضیح بدھند کھ چطور فریب خوردند

.ھ ھای آن سال نگاه کنید و ببینید چگونھ گول خوردیمفقط بھ این بریده روزنام
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.باید چاره اندیشید.ذکر این مصیبت دردی را دوا نمی کند

ھزار سال پیش ناصر خسرو قبادیانی، بعد از سالھا مسافرت و کسب تجربھ و 

بل ماست کھ وصف الحال سی و دو سال قنوشتن آثاری ماندگار، تجربھ خود را

:در یک قصیده طوالنی شرح میدھد

وز مال شاه و میر چون نومید شد دلم          زی اھل طیلسان و عمامھ و ردا شدم

جز درد و رنج چیز نیامد  بھ حاصلم          زان کس کھ سوی او بھ امید شفا شدم

 اژدھا   شدماز  شاه  زی  فقیھ  چنان  بود   رفتنم          کز  بیم  مور  در  دھن 

.دیگران ھم بھ اشکال گوناگون سعی کرده اند کھ اھریمن را بما نشان دھند

ولی در مبارزه ایرانیان کھ بیش از ھزار سال بطول انجامیده، ھربار کھ بدی را 

سرنگون کردیم، بدتری ریاکارانھ جایش نشست، شاید بھ این دلیل کھ ما ایرانیان 

 آنچھ را کھ می خواھیم بطور مستند اعالم نمیکنیم میدانیم چھ را نمی خواھیم ولی

و در نتیجھ ریاکاران سالوس بعد از پیروزی ملت ایران، انقالب مردم را بسرقت 

.می برند

باید از حاال .جنبش ملت ایران در سال ھشتاد و ھشت باالخره پیروز خواھد شد

.خواھیمبدانیم و آنرا بنویسیم و ثبت کنیم و فریاد بزنیم  کھ چھ می 

این کتاب بھ این منظور نوشتھ شده کھ نشان دھد بزرگان ایران در آثارشان ما را 

.نصیحت کرده بودند ولی ما پیام آنھا را درست درک نکرده بودیم

اکنون وظیفھ ما اینست کھ بھ کوشش خود برای ساختن ایرانی بھتر ادامھ بدھیم و 

. نشویمامیدوار باشیم کھ در مقابل نسل بعدی شرمنده

پاینده ایران

کاوه آھنگر

                                          اسفند سال ھشتاد ونھ
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بشنو از نی چون حکایت می کند             از  جدایی ھا  شکایت  می کند

از ھزار سال پیش سرزمین ایران دوباره شاھد تولد شعرا و نویسندگانی میشود  

.میشھ برایمان تازگی داردکھ خواندن آثارشان ھ

این تولد دوباره، بعد از دویست سال تسلط قھریھ و سوزاندن و نابودی فرھنگ 

.ایران توسط قبایل بیابانگرد شبھ جزیره عربستان بود

ایرانیان کھ نمیتوانستند ھمانند آنچھ کھ در اسپانیا اتفاق افتاد با پشتیبانی مسیحیانِ  

 آنطرف جبل الطارق عقب برانند، با اختراع  اروپا، اعراب را بھِ سرزمین

تصوف و تشیع موفق شدند دین جدیدی درست کنند کھ بظاھر اسالمی بود، ولی 

 میباشد و  اهللابا توجھ بھ آئین و دستورات اولیھ اسالم شِرک و خالف سنت رسول

.دبھ این وسیلھ با دینی کھ بھ زور شمشیر بھ آنھا تحمیل شده بود بھ مقابلھ بپردازن

 با نھضت تونس و پس آن در مصرھرچند کھ مبارزه با دین سنتی اسالم، در 

فاطمیھ شروع میشود، ولی بعدًا در ایران بھ اسماعیلیھ تبدیل شد و دھھا شاخھ 

.دیگر شیعھ و تصوف در تمام سرزمینھای ایران زمین شروع بھ رشد کرد

در پھنھ ) پررنگخاکستری( تجمع مراکز شیعھ نشین باال،نگاھی بھ نقشھ

، نقاطی را کھ ایرانیان مبارزه با دین تحمیلی را )خاکستری(گسترده جھان اسالم 

.شروع کردند نشان میدھد

قبایل شبھ جزیره عربستان طی بیست و ھفت جنگ در مدت ھشت سال بعد از 

ولی بعد از رحلت .ھجرت حضرت رسول بھ مدینھ متحد و مسلمان میشوند

لذا تمام دوران خالفت ابوبکر بھ جنگ.از اسالم بازگشتندحضرت محمد اکثرًا 

1



.داخلی در عربستان سپری شد تا این قبایل دوباره بھ اسالم باز گردند

بعد از مرگ ابوبکر، جانشین او عمر بھ منظور یکپارچکی این قبایل متحد شده 

ه عرب کھ حرفھ ای جز جنگ و غارت نمیدانستند باید بھ امپراطوری ضعیف شد

.ایران و رم برای غارت حملھ میبردند

این بیست و چند قبیلھ متحد شده زیر پرچم اسالم بعد از مسلط شدن بر ایران و 

کشتن تمام بزرگان و سوزاندن کتابخانھ ھا و غارت ثروت امپراطوری، برای 

چون نھ سابقھ مملکت داری داشتند و نھ آیین .اداره مملکت محتاج ایرانیان بودند

. آنھا دستوراتی برای اداره کشور داشتجدید

از ابتدای حکومت بیابانگردان بی تمدن، ایرانیان دستگاه خالفت را بشکلی اداره 

از ایرانیان شگفت دارم، ھزار سال :خلیفھ بلند پرواز اموی میگوید.میکردند

حکومت کردند و ساعتی بھ ما محتاج نبودند، و ما صد سال حکومت کردیم و 

.از آنھا بی نیاز نشدیملحظھ ای 

از قرن سوم و چھارم، بعد از دویست سال سکوت، حکومت ھای مستقل ایرانی 

تشکیل و زبان فارسی از میان خاک و خون و خاکستری کھ اعراب بر سر مردم 

.این سرزمین ریختھ بودند سر از زمین دوباره بیرون آورد

ی ھا، لبنانی ھا، مصریھا این درحالی بود کھ تمام مردم متمدن منطقھ از سور

گرفتھ تا غرب آفریقا ھمھ زبانشان عربی شد و نتیجتًا تاریخشان در دین و زبان 

.البتھ ضعف زبان این ملل یکی از دالئل عرب شدن آنان بود.عربی حل گردید

اسپانیا بخاطر موقعیت جغرافیائی و حمایت .ولی اسپانیا وایران دو استثنا بودند

 ایران بخاطر زبان و ریشھ ھای فرھنگی کھ در سرزمین ایران مسیحیان اروپا و

.گسترده بود

نام ھای بلند آوازه تاریخ ادب ایران بیشتر متعلق بھ قرون سھ تا نھ شمسی است و 

بعد از آنکھ شیعھ در دوران شاه سلطان حسین صفوی درباری شد و آخوندھا بھ 

اشتھ و در دوران اقتدار قدرت رسیدند، روند انحطاط تا بھ امروز ادامھ د

.آخوندھای شیعھ، بھ ندرت  ادیبی از این سرزمین سر بلند کرده است

،و حاال، در یک دنیای خیالی ماوراء طبیعھ و یا بعبارت دیگر دنیای آخرت
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.در بھشت، بزرگان ایران با ھم مالقات و گفتگو میکنند

:نیمقبل از شروع این سفر خیالی و افسانھ ای باید بدا

نمیتوان انتھائی برای بحث در مورد داستان پیدایش انسان و خدا و پیغمبر متصور 

.شد و منظور این افسانھ اثبات وجود و یا عدم وجود بھشت و جھنم نیست

اگر بگوئیم خداوند در چھارده و ھشت دھم ملیارد سال پیش انفجار بزرگ، یعنی 

د کھ تکامل کائنات را در این را بوجود آورده، میتوان قبول کر"بیگ بنگ"

:اما.چندین ملیارد سال بعھده قوانین فیزیک و مکانیک گذاشتھ باشد

مقصود عشق بود، جھان را بھانھ ساختاستاد کائنات کھ این کارخانھ ساخت

خداوند بعد از ملیاردھا سال، در این کائناتی کھ دانشمندان عرض آنرا تا یکصد 

فاصلھ زمین تا خورشید حدود ھشت (ری تخمین زده اند ھشتاد ملیارد سال نو

، ھمین دو سھ ھزار سال گذشتھ بھ این نقطھ بسیار بسیار بسیار )دقیقھ نوری است

کوچک از کائنات، یعنی کره زمین، آنھم در یک محدوده کوچکتر بین کنعان و  

.مکھ وبصره آمده و برای رفتن بھ بھشت موعودش  دستوراتی صادر نموده است

از قوانین ھمورابی و سھ فرمان زرتشت و ده فرمان تورات گرفتھ تا نصایح بودا 

.ھمھ وھمھ، بھ گفتھ پیامبران، برای رستگاری و رفتن انسان بھ بھشت بوده است

چھ جنگھا، نسل کشی ھا، جنایات و عذابی انسانھا در طول تاریخ متحمل شده اند 

.داده شودتا راه برای رفتن بھ بھشت بھ آنھا نشان 

چون  ندیدند حقیقت ره افسانھ  زدندجنگ ھفتاد دو ملت ھمھ را عذر بنھ

در این سفر خیالی  و افسانھ ای، راھنمای ما برای پیدا کردن راه بھ بھشت و 

دوزخ، مریِد درویشی است کھ از دوزخ برگشتھ و اوضاع آنجا را برای مرشدش 

:مرید چنین استداستان سفر این .تعریف میکند

ــــید       سر قلیان خویش را بدست مرید داد   درویش   از  ره   تمـھ

گفت  از  دوزخ  ای  نکو کردار       قدری  آتش  بھ  روی آن بگذار

او  گرفت  و بھ برد  و  بازآورد       عقد  گوھر ز درج  راز   آورد
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یـــــم  را  دیـــــدمحجگفت  در  دوزخ  آن چھ  گردیدم        درکات  

ـــود آتش  و  ھیزم  و  ذغال      نبود        اخگــــری  بھر  انتقال  نـب

ــی   نمی افرخت         ز آتش خویش ھرکس میسوخت ھیچ  کس آتـش

در این بازدید افسانھ ای در بھشت، بزرگان ایرانی را می بینیم کھ باھم بحث و 

.گفتگو میکنند

ست و اگر بھ عدل و عشق الھی معتقد باشیم باید ھمھ را در بھشت جای بزرگی

.آنجا ببینیم، از انسانھای نئاندرتال تا از دست رفتھ ھای اخیر

ولی ھمانطوریکھ مردمان ھم زبان و ھم میھن یکدیگر را در والیات قربت پیدا 

کرده و باھم معاشرت میکنند، بھ آن گوشھ از بھشت میرویم کھ بزرگان ایرانی 

.آنجا ھم مردم بھ مناسبت شغل و حرفھ زمینی خود پراکنده اند.ع شده اندجم

در اینجای بھشت کھ اقوام ایرانی از آذری و ترک و کرد وعرب و لُر و بلوچ و 

ارمنی و افغانی و عراقی و تاجیکی و ده ھا قوم دیگر جمعند، ازدھام بدور یک 

.سم فردوسی استاین یک نفر حکیم ابوالقا.نفر بیشتر از ھمھ جاست

ھویت، تاریخ، فرھنگ و زبان ایران را کھ بیابانگردان عرب سوزاندند و نابود 

:کردند فردوسی دوباره زندگانی بخشید

"عجم زنده کردم بدین پارسی"

در بھشت ھر ایرانی کھ ھوش و رای و دین دارد بر او آفرین میگوید و بھ 

.دیدارش میرود

بھشت جای حقیقت مطلق .یھام و ابھام نیستبھشت جائی برای گفتن دروغ، ا

جائی بھ بزرگی یک اتم .اینجا مکانیست بدون فضا و فضا ئیست بدون بُعد.است

جائی کھ زمان در آن توقف کرده و با سرعت نور .و بھ اندازه عرض کائنات

!چیزی کھ در وھم نمی گنجد.بھرجائی میتوان سفر کرد

ھر، دروغ و اجبار باھم حقایق گذشتھ را ولی ارواح بدون پرده پوشی، تظا

یک عده در شادی ابدی دربھشت ھستند و عده ای دیگر در غم  و .بازمیگویند

.عذاب ابدی در آتش خویش می سوزند کھ برایشان بھشت جھنم است
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بحث دین

فردوسی بیشتر با رازی کھ چند سالی از او پیر تر و بیرونی کھ چند سالی از او 

ی ھمفکرش ھستند ھمراه است و با سعدی کھ دویست سال از او جوانتر جوانتر ول

.است الفت ویژه ای دارد

باھم در گوشھ ای می نشینیم و بھ مکالمھ زیارت کنندگان این حکیم فرزانھ ایرانی 

.گوش میدھیم

رازی رو بھ فردوسی کرد و در حالیکھ بیرونی در کنارش و سعدی کمی پائین 

شاھنامھ را خواندم ولی باالخره نفھمیدم کھ تو مسلمانی یا :دتر نشستھ بود، پرسی

ولی الاقل بی تعارف و پرده پوشی .زرتشتی؟ کتابھای مرا کھ اکثرًا سوزاندند

تو چھ میگوئی؟.گفتھ بودم کھ وحی و نبوت بی معنی است

برایت از گاندی نقل قول میکنم کھ ھمین سوال را از او کردند و :فردوسی گفت

داد کھ من در یک خانواده ھندو زاده شده ام پس دین ھندو  را  بھ ارث جواب 

.برده ام اما مسلمان و مسیحی و یھودی و بودائی ھم ھستم

، ده سوال از استیفن ھاوکینگ 2010امروز در مجلھ تایم مورخ پانزده نوامبر 

"او جواب میدھد.شده بود کھ سوال اول در مورد خدا بود وجود من نمیگویم خدا :

اما من .خدا نامیست کھ مردم بھ دلیل آنکھ ما اینجا ھستیم بھ آن داده اند.ندارد

یک خدای غیر .فکر میکنم  آن دلیل، قوانین فیزیک میباشد تا آن روابط شخصی

."شخصی

"چند سال پیش در فیلم مارمولک جملھ حکیمانھ ای شنیدم کھ آخوندی گفت راه :

این بدان معناست کھ خدائی کھ من در ".ردم استھای رسیدن بھ خدا بھ تعداد م

.ذھنم تجسم میکنم ممکن است با آن خدائی کھ تو میشناسی فرق داشتھ باشد

بھ  بینندگان  آفریننده  را         نبینی مرنجان دو بیننده را

خبری از ماموران و .فردوسی عزیز، رازی با پرخاش گفت، اینجا بھشت است

، کمی آنطرفتر منصور حالج نشستھ کھ داستانش را جاسوسان خلیفھ نیست

.پس چرا رک و پوست کنده جواب مرا نمیدھی.میدانی
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در حالیکھ بیرونی لبخندی بر لب داشت و سعدی متعجب از پرخاش رازی بھ 

بودن ما اینجا ھمان دلیلی است کھ :حکیم فرزانھ اش نگاه میکرد، فردوسی گفت

یگوید و ھرچند ھرکدام از ما از راه ھای مختلفی استیفن ھاوگینگ از آن سخن م

.بھ اینجا رسیده ایم کھ آخوند مارمولک گفتھ ولی باالخره آخر راه ھمین است

اصًال چرا حالج را  کھ ھم سن خودت است صدا نمی زنی تا ببینی او ھم گفتھ 

اآلن بیشتر از چھارده ملیارد سال از بیگ بنگ .ھای مرا تائید میکند یا نھ

یگذرد و فقط در دو ھزار سال گذشتھ مردم بھ جان ھم افتاده اند تا کھ خدایشان م

تو بعد از این دو ھزار سال در بھشت ھم دست از .را برای ھمدیگر تعریف کنند

سر ما بر نمیداری و میخواھی جنگ براه بیاندازی؟

 و سینا شاید عطار و جالل الدین بلخی و حافظ و خیام.حالج را بگو بیاید اینجا

راھم دعوت کنیم و من برایشان شاھنامھ بخوانم و اگر ایرادی داشتند بدون تعارف 

.بگویند

چیزی نگذشت کھ سر و کلھ منصور حالج، عطار، موالنا، حافظ، خیام، ابوعلی 

.سینا و کسروی ھم پیدا شد و بعد از سالم و احوالپرسی دور ھم نشستند

ھ بودند و زرتشت آن دو را موعظھ کمی آنطرفتر عیسی مسیح و بودا نشست

میکرد در حالیکھ تولستوی و گاندی و مارتین لوترکینگ بھ آنھا گوش میداند و 

.توجھی بھ دیگرجماعات نداشتند و بین خودشان صحبت میکردند

رودکی برای سنائی چنگ میزد و او کھ غرق شنیدن نوای خوش رودکی بود، از 

 شده بودند نگاه میکرد و بر آن شد کھ بعدًا دور بھ دوستانش کھ دور فردوسی جمع

.با رودکیِ  نابینا بھ آنھا بپیوندد

در جای دیگری کورش با کریمخان زند، امیر کبیر، گاندی، نھرو، بابک، یعقوب 

.لیث، مصدق و پاتریس لومومبا نشستھ بودند و خوش و بش میکردند

 افروختھ از آتش جالبترین جماعت، کمی دورتر، عده ای غمگین و افسرده و

درونی بودند کھ سر بھ زیر، گھ گاھی بھ یکدیگر نگاه میکردند و از شدت 

شرمساری و ریختن اشکِ  ندامت چشمانشان کم سو شده و نمیتوانستند دیگران را 

در میان این جماعت چھره ھای شناختھ شده ای بودند مثل چنگیز مغول،.ببینند

6



ین و جالب اینکھ صادق خلخالی  و تعدادی عمامھ آتیال، تیمور لنگ، ھیتلر، استال

.سیاه و سفید ھم آنجا نشستھ بودند

بھ جمع دوستان فردوسی میرویم تا .از ھرچھ بگذریم سخن دوست خوشتر است

.ببینیم چھ میگویند

:فردوسی چنین آغاز بھ سخن کرد

 کتاب خردمندی کھ این.بن مایھ شاھنامھ، کتاب من است"خرد"دوستان گرامی، 

کتاب .را بخواند، بھ دانش میگرود و بھ دینی کھ این روزھا معنی میدھد نمیگرود

قطور من کھ تمام عمرم را صرف نوشتن آن کردم برای زنده کردن زبان پارسی 

.و ھویت ایرانی است

آنچھ میگویم خودستائی .اینجا بھشت است و نمیتوان جز حقیقت چیز دیگری گفت

ز گو کردن افکارم میباشد تا موضوعی برای بحث بدست نیست بلکھ منظورم با

.بشما بدھم

صد سال زمینی قبل از من، میدانید با حالج و رازی چھ کردند و تا ھزار سال 

.سعدی و حافظ  باید حرفشان را در لفافھ بزنند.بعد از من وضع تغییری نکرد

را  میتوان در ولی منظور و ھدف ما .کسروی را بخاطر بی پرده گوئی می کشند

.است"خرد"یک کلمھ سھ حرفی و آن .یک کلمھ خالصھ کرد

من نمی خواھم شاھنامھ را با دیوانھای شما مقایسھ بکنم چونکھ بن مایھ ھمھ آنھا 

خرد است ولی کمی بھ آنطرفتر نگاه کنید، جائیکھ عزرا و استر و دانیال و حجی 

دویست سال بعد از فرمان کورش، آنھا باھم بھ مدت .و زکریا و مالکی نشستھ اند

با کمک و حمایت شاھان ایرانی کھ ھمگی بعدًا در کتابشان بھ مقام پیامبری 

رسیدند، کتابی را نوشتند و آنرا تورات نامیدند کھ سنگ اول بنای سھ دین 

.ابراھیمی شد

بمن تھمت میزنند کھ شاھنامھ را بھ امید پاداش سلطان ابلھی بنام محمود نوشتھ ام 

ر حالیکھ ھمین آقایان در تورات با عدد و رقم از کمک شاھان ایرانی یاد د

.میکنند
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.داستان پیدایش آنھا را بخوانید و با آنچھ کھ من گفتھ ام مقایسھ کنید

ببینید از صد و شصت سال پیش کھ چالز داروین نظریھ تکامل را مطرح کرده 

داروین مثل حالج و رازی از تا حاال جنگ و ستیز با این نظریھ وجود داشتھ و 

ولی من بھ صراحت داستان پیدایش و .نظر این آقایان محکوم بھ مرگ است

تکامل را در گفتار اندر آفرینش عالم و آفرینش مردم چنین گفتھ ام کھ ھیچگونھ 

:مقایرتی بانظریھ داروین و تئوری بیگ بنگ ندارد

 باد از بر تیره خاکیکی  آتشی  بر  شده    تابناک         میان آب و

وزان  پس  زآرام سردی نمود         ز سردی ھمان باز ترّی  فزود

چو زین بگذری مردم آمد پدید         شد  این بندھا  را سراسر  کلید

سرش راست برشدچوسروبلند         بھ  گفتار خوب  و خرد  کاربند

 ولی ھمنشینی با دوست البتھ من از نجوم و علوم انسانی چیز زیادی نمیدانستم

خوبم بیرونی و آگاھی از نظریات ابوعلی سینا بمن این دانائی را داد کھ در 

ابتدای شاھنامھ، داستان پیدایش را آنچنان بنویسم کھ امروز حتی استفن ھاکینگ 

.ھم نمیتواند بھ آن ایرادی بگیرد

ره کتاب آنھا عزرا و استر، نویسندگان کتابھای تورات وقتی شنیدند فردوسی دربا

صحبت میکند ھمراه بقیھ نویسندگان کتابھای عھد عتیق و عھد جدید کھ تعدادشان 

پانزده نفری میشد بطرف جماعتی کھ دور فردوسی جمع بودند آمده و چون حرفی 

.برای گفتن نداشتند آرام آنجا نشستند

:فردوسی گفت

کر میکنند تورات و برخالف اعتقاد مسلمانان کھ ف.تورات شاھنامھ یھودیان است

انجیل کتابھاای ھستند کھ از آسمان آمده اند، یھودیان و مسیحیان خودشان میگویند 

کھ کتاب عھد عتیق یا تورات توسط چندین خاخام یھودی بعد از فرمان آزادی 

یھودیان توسط کوروش بمدت دویست سال نوشتھ شده کھ شامل داستان شاھان 

صد سال قبل از آمدن مسیح توسط بیش از ده نوشتن این کتاب تا .یھودی است

کتاب عھد جدید یا انجیل ھم توسط نویسندگان متعددی .خاخام ادامھ داشتھ است

.پنجاه سال بعد از مسیح بمدت دویست سال نوشتھ شده است
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بسیار خوشحالم کھ اآلن، خاخام بزرگ و گرامی، عزرا و سایر ھمکیشان ایشان 

.ندبھ جمع ما تشریف آورده ا

آن خدائی، کھ ما جزئی از آن بوده ایم و حاال میشود گفت خود اوھستیم یا بقول 

نامگذاری کرد و من آنرا در "یھوا"حالج، در زمین، عزا آنرا "اناالحق"

.مینامم"یزدان"شاھنامھ خودم 

چھ زیبا "انا الحق"شاید حاال بتوان بھتر فھمید منظور حالج وقتی کھ گفت، 

.موضوع را در یک جملھ ساده خالصھ کرده بودپیچیده ترین 

ھرچند این دو یکی ھستند ولی معرفی یزدان توسط من با معرفی یھوا توسط 

.عزرا فرق بسیار دارد

یھوا، خدا و پشتیبانِ  فقط یھودیان است و او مثل یک انسان بھ زمین میآید و با 

یش ساختھ اند یعقوب کشتی میگیرد، در اطاق مخصوصی کھ در معبد بزرگ برا

بھ مالقات شاھان یھودی می آید و زمانی از ھوا، سربازان دشمن را درھم 

میشکند تا یھودیان پیروز شده و سایر اقوام ساکن کنعان را قتل عام کنند و نسل 

غیریھودی را در آن منطقھ از روی زمین پاک کنند تاکھ یھودیان صاحب 

ی در تورات در طول تاریخ این داستان نسل کش.سرزمین موعودشان بشوند

.فجایعی برای خود یھودیان نیز پیش آورده است

این چنین است تعریف خدا در ادیان ابراھیمی کھ یھودی آنرا یھوا مینامد، مسیحی 

.آنرا خود مسیح میداند و مسلمان آنرا اهللا نام گذاری کرده اند

ر آخر داستان ولی تعریف من از یزدان بھ روشنی در مکالمھ ای با روزگار د

:اسکندر آمده این چنین است

بنالم  ز تو پیش  یزدان  پاک          خروشان  بسر بر پراکنده  خاک

چنین  داد  پاسخ  سپھر   بلند          کھ  ای مرد   گوینده  بی  گزند

چرابینی ازمن ھمی نیک وبد         چنین  نالھ  از  دانشی  کی سزد

برتری         روان  را  بدانش  ھمی پروریتو از من بھرباره یی  

بدین ھرچ گفتی مرا راه نیست       خور و ماه زین دانش آگاه نیست

من از داد چون تو یکی بنده ام       پرســـــــــــتنده         آفریننده ام
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جز او را مخوان کرگار سپھر       فروزنده  ماه  و  ناھید  و    مھر 

درحالیکھ .ی گفتھ ام کھ یزدان کاری با چرخش روزگار نداردبھ این روشن

چرخش روزگار طبق قوانین فیزیک و مکانیک ادامھ پیدا میکند، انسان خردمند 

.میتواند با بھره گیری از خرد و کوشش خود از آن بھره مند شود

.داستان شاھان من شباھتی با شاھان یھودی ندارد

یومرث تا آن شاھان تاریخی کھ آخرینش یزدگرد شاھان افسانھ ای من از زمان ک

.است، داستانشان ھمھ داستان نبرد پاکی و درستکاری با اھریمن و پلیدی بوده

.ولی شباھت ھاای ھم بین داستانھای تورات و کتاب من وجود دارد

.مثًال شباھتی بین کیومرث با حضرت آدم و سروش خجستھ با جبرئیل ھست

و نام باغ جمشید ورجمکرد کھ شباھت زیادی با طوفان سرما وباران ملکوشان 

من .نوح و کشتی او دارد در آثار پھلوی ذکر شده ولی من از آن سخنی نگفتھ ام

از حقیقت طوفان نوح کھ مربوط بھ واقعھ تاریخی بین النحرین است و صد سال 

فسانھ بھرحال داستانھای ا.پیش توسط دانشمندان انگلیسی کشف شده مطلع بوده ام

.ای شاھنامھ بیشتر بھ حقیقت نزدیک ھستند تا داستانھای افسانھ ای تورات

در تورات خداوند بعنوان فرمانده جنگی دمار از روزگار فلسطینیان در میآورد تا 

.کھ قوم یھود بتواند سپاه مغلوب را قتل عام کرده و حتی حیواناتشان راھم بکشند

. پلیدی است و خدا کشتار نمیکندولی در شاھنامھ مبارزه بین راستی و

قسمت دوم شاھنامھ کھ با آمدن کی قباد و شروع سلسلھ کیانیان است بھ تدریج از 

جنبھ ھای اساطیری کتابم کاستھ شده و شخصیت آنان و پھلوانان بھ واقعیت تاریخ 

دوران کیانیان را میتوان بھ سلسلھ ھای ماد و ھخامنشی تشبیھ .نزدیک تر میشوند

قسمت . کوروش ھمان کیخسرو و کی گشتاسب ھمان پدر داریوش باشدکرد و

برای دادن .سوم  واقعیات تاریخی کامًال حقیقی با کمی افسانھ مخلوط میشود

روحیھ بھ ایرانیان، در شاھنامھ اسکندر صاحب اعقاب ایرانی میشود و این 

ل قبل از اسکندر ایرانی خداپرست و مسیحی بوده در حالیکھ اسکندر دویست سا

.مسیح زندگی میکرده است

بغیر از شاھنامھ، در ھیچ کتاب تاریخی، دینی و علمی تا زمان داروین و اعالم
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اینگونھ داستان پیدایش بطور خردگرایانھ و منطقی عنوان "بیگ بنگ" نظریھ 

.نشده است

وقتی قدرت بالمنازع، بھ مدت طوالنی در دست شخصی حتی خوب باقی میماند، 

جمشید شاه عدالت پرور و بزرگ ایران . شخص، دیکتاتور و فاسد میشوداین

و آمدن ضحاک تازی نژاد و ھزار سال ظلم او بعلت .عاقبت ادعای خدائی میکند

.فساد جمشید در بیست وسھ سال آخر از ھفتصد سال سلطنت او بود

در دھن بینی و قضاوت عجوالنھ از خصوصیات اخالقی اکثر ایرانیان بوده و 

.شاھنامھ داستانھای غم انگیزی از این خصلت بوجود آمده است

مھربانی، سادگی و روحیھ عارفانھ ایرج و سیاوش در مقابل بدجنسی، کینھ 

.جوئی، حسادت و دھن بینی چگونھ  ترادژی می آفریند

.قدرت و مال دنیا باعث میشود کھ حتی پدر نسبت بھ پسر بیرحمی کند

مان وھمت خودشان و نھ بکمک خداوند بر دیوان کھ درستکاران با نیروی ای

.مظاھر پلیدی ھستند غلبھ میکنند

اگر مردم در مقابل ظلم و بی عدالتی اعتراضی نکنند، ظالم ھزار سال حاکم 

اعتراض کاوه آھنگر بھ ظلم ضحاک تازی و ھمصدائی مردم با کاوه .خواھد بود

.باالخره حکومت ضحاک را نابود کرد

. کاوس یکی از پرماجراترین و حماسی ترین دورانھای شاھنامھ استزندگی کی

 صد و پنجاه سال پادشاھی او مملو از تندخوئی، خودکامگی، حق ناشناسی، رفتار 

در تمام این مدت رستم.ناپدرانھ وغروری شبیھ اواخر سلطنت جمشید بوده است

س را ازسلطنت  از گرفتاری نجاتش داده کھ خواننده متحیر میماند چرا کاو

چون این خصلت ایرانی بوده کھ پایگاه شاھنشاه را :برکنار نکردند؟ جواب اینست

ولی خطاھای کیکاوس ظلم بھ .ھمیشھ احترام میگذاشتھ، حتی شاه خطاکار را

چھ از دوران .ظلم بھ مردم را ھرگز ایرانیان نبخشیده اند.خودش بوده نھ بھ مردم

.ضحاک تا قرن اخیر

 انگیز فرود کھ شھرتی ھمپایھ داستان رستم وسھراب، سیاوش، بیژن و داستان غم

منیژه ندارد، یکی از قسمت ھای آموزنده این کتاب است و بخوبی نشان میدھد
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پھلوان بزرگی مثل طوس چگونھ با کینھ درونی و حسادت بخاطر سلطنت در 

.کمال پستی، ناجوانمردانھ فرود را ھمانند پدرش سیاوش  می کشد

ماجرای رستم و اسفندیار یکی دیگر از داستانھای آموزنده شاھنامھ است کھ 

.تشبیھ کرد)اسفندیار(و طالبان )رستم(میشود آنرا بھ مبارزه بین سکوالریسم 

در داستان اسکندر، من، این فاتح بی رحم را ایرانی و مسیحی کرده و زیرکانھ 

ًا سلطان محمود نصیحت در البالی داستان بھ حکمرانان خونخوار و خصوص

ولی اندرزنامھ من بھ حکمرانان در بیش از دویست بیت، در آخر پادشاھی .میکنم

ھمچنین در سوال و جواب دانایان و .اردشیر و نصیحت او بھ پسرش شاپور آمده

.انوشیروان با بوزرجمھر، اندرزھای او شبیھ گلستان سعدی است

سر ایران آمده و خواھد آمد در نامھ رستم در پایان شاھنامھ، من بالئی را کھ بر 

.فرخ زاد بھ برادرش و نامھ یزدگرد بھ مرزبانان ایران باز می گویم

با کمی تامل، از ھر داستان شاھنامھ، چھ اسطوره و چھ واقعھ تاریخی درسی 

انتھای سلطنت جمشید و آمدن ضحاک، .آموختھ میشود و نتیجھ ای بدست می آید

.ار و درس تاریخ در سرزمین ایران بوده استسھمگین ترین تکر

نبرد پھلوان افسانھ ای من، رستم، با پلیدی و نیایش او بھ درگاه یزدان چھ قبل از 

نبرد و چھ بعد از نبرد درس اخالق است ولی معنیِ  کشتی گرفتن یعقوب، شاه 

افسانھ ای تورات با خدا چیست؟

نگاھی بھ .کتاب من کیخسرو استمشھورترین و واالمقام ترین شاه افسانھ ای 

داستان زندگی او چھ در جنگ و چھ در زمان صلح، شخصیتی ایده آل را در 

نظر خواننده مجسم میکند کھ در تاریخ واقعی کوروش با ھمان لوحھ حقوق 

.بشرش کیخسرو بوده

ولی مشھورترین و واالمقام ترین شاھان افسانھ ای تورات ابراھیم، داود، یوسف، 

ستند کھ من بغیر از ده فرمان موسی پدیده آموزنده ای در رفتار این موسی ھ

.شاھان افسانھ ای نمی بینم

 شاھنامھ صادقانھ ترین تاریخی است کھ در جھان نوشتھ شده، آن ھم در زمان

حکومت شاھی خودکامھ و دیوانھ تر از کاوس و خودپسند تر از جمشید و
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.نوی و سردارانشخونخوارتر از ضحاک، چون محمود غز

درحالیکھ تورات بھ فرمان کورش و شاھان بعدی ایران و ھمچنین با حمایت مالی 

.و معنوی آنان نوشتھ شده است

من با نھایت صداقت سستی ھا، بیھودگیھا، خونخواریھا، تاراج ھا را بیان میکنم، 

.بی آنکھ بخواھم شاھی را جز آنچھ بوده است بقبوالنم

من عینًا ھزار بیت اشعار .مھ با پادشاھی لھراسب شروع میشودنیمھ دوم شاھنا

دقیقی کھ مربوط بھ پادشاھی گشتاسب و آمدن زرتشت بوده را با توضیحاتی در 

درحالیکھ آقایان کھ بعدًا از تورات .شاھنامھ خود در کمال امانتداری گنجانیده ام

.کپی برداری کردند، مأخذ خود را ذکر نکردند

ایھ تمام ادیان ابراھیمی تورات است و تمام این کتابھا یا ادامھ تورات ریشھ و بن م

لذا من فقط شاھنامھ را با تورات .ھستند یا داستانھای آن عینًا کپی شده است

.مقایسھ میکنم کھ بقیھ تکلیف خودشان را بدانند

:عزرا برخاست و روبھ فردوسی گفت

وشتن تورات را شروع کرده و من بعنوان کسی کھ دوھزار و پانصد سال پیش ن

اکثر کتابھای اول آنرا نوشتھ ام، ھمچنین بھ نمایندگی از طرف ده ھا نویسنده 

.کتاب ھای ادیان ابراھیمی میخواھم جواب شما را بدھم

.من مایلم کھ نکتھ بھ نکتھ مطلبی را بگویم و جواب شما را بشنوم

ستان و چین و ممالک آسیای اگر بھ پائین نگاه کنید می بینید کھ بغیر از ھندو

جنوب شرقی، اکثریت قریب بھ اتفاق مردم روی زمین پیروان ادیان ابراھیمی و 

مرِد دانشی .شاھان افسانھ ای را کھ من بوجود آوردم بعنوان پیغمبر می شناسند

مثل شما کھ حتمًا معتقد بھ آرای مردم ھستید باید قبول کنید تعداد پیروان کتاب شما 

پس در این مقایسھ با . با تورات و کتابھای مرتبط با آن ناچیز استدر مقایسھ

.رای مردم شما برنده نیستید

:فردوسی گفت

ِ  درست است کھ ریشھ تمام ادیان ابراھیمی یھودیت است و تمام کتابھای دینی

پیروان سھ دین یا دنبالھ تورات و یا کپی تورات میباشند ولی شما نمی توانید سھ
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این استدالل شترمرغ .د مسیحی و مسلمان را طرفدار یھودیت معرفی کنیدملیار

ھیتلرِ  مسیحی دو آتشھ، شش ملیون یھودی را کشت و پاپ حتی اعتراضی .است

.امروز ھم روابط یھودیان و مسلمانان بر کسی پوشیده نیست.شفاھی ھم نکرد

.شما بھتر است فقط از تورات دفاع کنید

:عزرا گفت

ض کنیم کھ .زار و پانصد سال قبل از شاھنامھ نوشتھ شدهتورات ھ چرا نباید فر

الھام بخش شما تورات بوده؟

ھمانطور کھ توضیح دادم :فردوس گفت و ادامھ داد.چنین فرضی کامًال خطاست

یھوا و یزدان ھرچند ھردو بمعنی خدا ھستند ولی یھوا فقط خدای یھودیان است 

.ی من شباھت بیشتری با اھورامزدا دارد تا یھواخدا.ولی یزدان خدای ھمھ است

شما در زندان بابلیھا حتمًا قوانین ھمورابی را خوانده بودید و الھام بخش شما 

ص  برای تدوین قوانین یھود بطور کلی و قوانین نوشتھ شده در تورات بطور اخ

گ مسلمًا قوانین ھمورابی بوده کھ سیصد ماده آن ھزار سال قبل از شما بر سن

:اما من بصراحت در شاھنامھ گفتھ ام.نوشتھ شده بود و در شوش نگھداری میشد

سخن ھرچھ گویم ھمھ   گفتھ اند           بر  باغ  دانش  ھمھ   رُفتھ اند

تو این را دروغ و فسانھ مخوان           بھ  رنگ  فسون و بھانھ  مدان

  ره  رمز و معنی بردازو ھرچھ  اندر خورد  با  خرد           دگر  بر

و ھمچنین گفتھ ام کھ نامھ ھای پراکنده و داستانھای کھن در دست ھر موبدی بود 

شخصیتھای افسانھ ای کتاب من از ھزاران سال قبل از .تا ھمھ را گردھم آوردیم

تولد شما در میان ایرانیان شناختھ شده بودند ولی شخصیتھای افسانھ ای تورات 

تاریخ مصر باستان بر روی .نبوغ خارق العاده شماستھمھ پرداختھ فکر و 

سنگھا نوشتھ شده و ھر حرکت و حادثھ ای، حتی روزانھ، در تاریخ مصر نوشتھ 

در ھیچ جائی نامی از یوسف، موسی، داود و .و روی سنگھا ثبت شده است

دیگران برده نشده و ھیج جا گفتھ نشده کھ چگونھ رامسس دوم در تعقیب موسی 

ھرودوت کھ پنجاه سال بعد از شما بھ اورشلیم .ریانش در دریا غرق شدندبا لشک

.آمد، ھیچ یک از معابد افسانھ ای و شاھان اسطوره ای شما را تائید نکرده است
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تورات یک کتاب جھانی و یونیورسال است کھ تمام کتابھای ادیان :عزرا گفت

.ابراھیمی آنرا پایھ و اساس دین خود میدانند

:دوسی در جواب گفتفر

شاھنامھ من داستانی برای تعلیم گفتار و کردار و پندار نیک است در حالیکھ 

تورات فقط فکر خواننده را بھ آنطرفی می برد کھ چگونھ قوم یھود بھ سرزمین 

.موعود رسیدند و چطور این سرزمین را نگھداری کردند

ن ژنوی و کوه آلپ عوض شما میتوانید نام کیومرث وشھر دماوند را بایک قھرما

کنید و بعد از آن فریدون اروپا را بین فرزندانش تقسیم کند تا روسیھ را بھ تور و 

.اسپانیا را بھ سلم و مرکز اروپا را بھ ایرج بدھد و ھمینطور داستان ادامھ پیدا کند

در جنگھای ایرانیان با دشمنان ترِک تورانی و رومیان چھ وقتی کھ پیروز می 

ھ وقتی کھ شکست می خورند، ھرگز دشمن شکست خورده خوار و شوند و چ

.ذلیل نمیشود و با احترام از صحنھ داستان خارج می شوند

درس بزرگی کھ از داستانھای شاھنامھ گرفتھ میشود فرقی نمیکند کھ قھرمانانش 

ایرانی باشند یا اروپائی چون داستانِ  مبارزه خوبی با بدی است و اینست کھ 

.را جھانی و یونیورسال کرده استشاھنامھ 

 ولی تورات فقط یک داستان مربوط بھ یک قوم است و تمام کتاب را میتوان در 

خالصھ تورات از این قرار است کھ بعد از خلق آدم و ھوا .چند خط خالصھ کرد

توسط یھوا و رانده شدن آنھا از بھشت بھ داستان نوح میرسیم و بعد از آن ابراھیم 

بصره متولد میشود و تصمیم بھ قربانی کردن فرزندانش برای یھوا در حوالی 

میگیرد کھ یھوا بر او ظاھر میشود و قراردادی با او منعقد میکند کھ در مقابل 

در این مسیر .ختنھ کردن پسرانش او را بھ سرزمین موعود کھ کنعان است ببرد

یرسند و بعد از یک یعقوب با خدا کشتی میگیرد و باالخره قوم یھود بھ کنعان م

در مصر اسیر و برده میشوند تا کھ موسی .خشکسالی بھ مصر مھاجرت میکنند

آنھا را نجات میدھد و در بازگشت بھ سرزمین موعود دریا باز میشود و تمام سپاه 

فرعون و خود فرعون کشتھ میشوند تا یھودیان دوباره بھ سرزمین موعود 

 را نابود میکنند و شاھان دیگری حکومتبکمک یھوا تمام قبایل دیگر.میرسند
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میکنند کھ مشھورترینشان داود است تا آنکھ بھ دوران بابلیھا میرسیم کھ تمام 

تا اینجای داستان تمام این شخصیتھا افسانھ ای بوده و .یھودیان اسیر میشوند

ھمھ شاھان و پھلوانان تورات مثل کیکاوس و رستم و .وجود خارجی نداشتھ اند

در نیمھ دوم عھد عتیق در شروع کتابی کھ بنام خود .فندیار افسانھ ای ھستنداس

شماست، داستان ھا کمی حقیقی میشوند و از این بھ بعد تاریخ وافراد واقعی تا 

در شروع نیمھ .بشارت آمدن مسیح در کتاب مالکی در عھد عتیق بھ پایان میرسد

:ن چنین سخن را آغاز کرده ایددوم عھد عتیق، در آن کتاب کھ بنام شماست، ای

در سال اول سلطنت کورش، پادشاه پارس، خداوند آنچھ را کھ توسط ارمیای "

خداوند کورش را برآن داشت تا فرمانی صادر .نبی فرموده بود، بھ انجام رساند

:این است متن آن فرمان.کند و آنرا نوشتھ بھ سراسر سرزمین پھناورش بفرستد

ارس، اعالم میدارم کھ خداوند، خدای آسمانھا، تمام ممالک من، کورش پادشاه پ

جھان را بھ من بخشیده و بھ من امر فرموده است کھ برای او در شھر اورشلیم کھ 

بنابراین، از تمام یھودیانی کھ در سرزمین من .در یھودا است خانھ ای بسازم

خداوند، خدای ھستند، کسانی کھ بخواھند می توانند بھ آنجا بازگردند و خانۀ 

ھمسایگان این یھودیان !خدا ھمراه ایشان باشد.اسرائیل را در اورشلیم بنا کنند

باید بھ ایشان طال و نقره، توشھ راه و چھارپایان بدھند و نیز ھدایا برای خانھ خدا 

حاال بفرمائید کجای این داستان جھانی و یونیورسال است؟."تقدیم کنند

بنابراین ادیانی کھ .ادید بر اصل تبعیض نژاد استوار استدینی را کھ شما بنا نھ

.از روی تورات شما کپی برداری شده اند، اصل تبعیض نژادی را ادامھ داده اند

مسیحیان می گویند فقط آنھا بھ بھشت می روند و مسلمان میگوید کھ شما از نسل 

ان آئین تا جائیکھ موضوع اختالف بین پیرو.میمون ھستید و سزاوار کشتن

ابراھیمی کھ تاسف بارترین حوادث تاریخ را آفریده از نظر دوستم سعدی 

:موضوع خنده دار می شود

یکی جھود و مسلمان نزاع می کردند          چنانکھ خنده گرفت ازحدیث ایشانم

بطیره گفت مسلمان  گرین  قبالۀ  من          درست  نیست خدایا  جھود  میرانم

رات می خورم سوگند       وگر خالف  کنم ھمچو  تو مسلمانمجھود گفت بھ تو
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باوجود این، ایرانیان نمیتوانند خدمت شما، خاخام گرامی، عزرای بزرگ را در 

شناسائی ارجمندترین شاه ایران، کورش کبیر، بھ جھانیان ھرگز فراموش کنند و 

.سپاسگزار نباشند

لیسا و مسجد در سرار دنیا، از اگر در دوھزار سال گذشتھ در ھر کنیسھ و ک

آمریکای جنوبی گرفتھ تا شرق آسیا، کورش یکی از پیامبران ادیان ابراھیمی 

نامیده شده و نام شاھان دیگر ایران ھمچون داریوش و اردشیر و خشایارشاه در 

تورات با احترام برده میشود، این مدیون شما و استر و دیگر پیامبران عھد عتیق 

.است

.این خدمت شما بھ ایران و ایرانی سر تعظیم فرود می آورممن برای 

بعدًا کورش گرامی کھ با دوستانشان اینجا نشستھ اند، استوانۀ گِلی کھ فرمانش 

روی آن نوشتھ شده و دو ھزار و سیصد سال بعد از شما در سرزمین ایران پیدا 

.شده را خدمتتان تقدیم خواھند داشت

:ی را برایتان میخوانممن با اجازه این سند تاریخ

منم کورش، شاه جھان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 

نبیرۀ ....نوۀ کورش، شاه بزرگ....پسر کمبوجیھ، شاه بزرگ.چھارگوشۀ جھان

....چیش پیش، شاه بزرگ

نی آنگاه کھ بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، ھمۀ مردم گام ھای مرا با شادما

.در بارگاه پادشاه بابل بر تخت شھریاری نشستم.پذیرفتند

زیرا من او ....مردوک خدای بزرگ دل ھای پاک مردم بابل را متوجھ من کرد

.را ارجمند و گرامی داشتم

نگذاشتم رنج و آزاری بھ مردم .ارتش بزرگ من بھ صلح و آرامی وارد بابل شد

 بابل و جایگاه ھای مقدسش قلب من وضع داخلی.این شھر و سرزمین وارد آید

.من برای صلح کوشیدم.....را تکان داد

فرمان دادم کھ ھمۀ .بھ بدبختی آنان پایان بخشیدم.من برده داری را برانداختم

فرمان دادم کھ .مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند

.ھیچکس اھالی شھر را از ھستی ساقط نکند

17



او برکت و مھربانی اش را ......وک خدای بزرگ از کردار من خشنود شدمرد

.....ما ھمگی شادمانھ و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم.ارزانی داشت

.من ھمۀ شھرھایی را کھ ویران شده بود از نو ساختم

.فرمان دادم تمام نمایشگاه ھایی کھ بستھ شده بودند را بگشایند

.ن نیایشگاه ھا را بھ جاھای خود بازگرداندمھمھ خدایان ای

ھمۀ مردمانی کھ پراکنده و آواره شده بودند را بھ جایگاه ھای خود برگرداندم و 

.خانھ ھای ویران آنان را آباد کردم

.ھمۀ مردم را بھ ھمبستگی فراخواندم

ھمچنین پیکره خدایان سومر و اکد را کھ نبونید بدون واھمھ از خدای بزرگ بھ 

ابل آورده بود، بھ خشنودی مردوک خدای بزرگ و بھ شادی و خرمی بھ ب

.بشود کھ دلھا شاد گردد.نیایشگاه ھای خودشان بازگرداندم

بشود، خدائی کھ آنان را بھ جایگاه ھای مقدس نخستین شان بازگرداندم، ھرروز 

.در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگی بلند خواستار باشند

.برکت و نیکخواھانھ برایم بیابندبشود کھ سخنان پر

"بشود کھ آنان بھ خدای من مردوک بگویند بھ کورش شاه، پادشاھی کھ ترا :

."گرامی می دارد و پسرش کمبوجیھ، جایگاھی در سرای سپند ارزانی دارد

من برای ھمۀ مردم جامعھ ای آرام فراھم ساختم و صلح و آرامش را بھ تمامی 

.مردم اعطا کردم

بعد از این گفتار مختصر درباره کورش و مقایسھ فرمان او با متن فردوسی 

:تورات، چند لحظھ ای سکوت کرد و ادامھ داد

خوب، ھیجان ھمھ ما بخاطر نام پرافتخار کورش از موضوع یونیورسال بودن 

سوال مطرح شده این بود کھ چگونھ میتوان .شاھنامھ و تورات  بیرونمان برد

امھ را نام ھای غیر ایرانی بھ آنھا داد و سرزمین داستان را قھرمانان ایرانی شاھن

.عوض کرد درحالیکھ تغییری در مبارزه نیکی با بدی داده نمیشود

بھ این دلیل، حتی آنانکھ ایرانی نیستند، این کتاب را بزرگترین اثر حماسی در 

.طول تاریخ جھان دانستھ اند
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ھنامھ شما را از پادشاھی کیومرث تا من ھم میتوانم شا.اینکھ نشد:عزرا گفت

.منظور شما را نمیفھمم.یزدگرد خالصھ کنم

از ھر داستان شاھنامھ خوانندۀ خرد گرا، مثل آزمایش علمی :فردوسی گفت

.میتواند نتیجھ گیری کند و درسی بیاموزد

.بعنوان مثال داستان اسکندر را بخوان کھ از او یک قھرمان افسانھ ای ساختھ ام

. در طول داستان بھ سلطان محمود و تمام خونخواران تاریخ نصیحت میکنمولی

.تورات برای دستورات و مقرراتش مشھور است کھ مھمترین آن ده فرمان است

.ولی زرتشت این ده فرمان را بنحو بھتری در سھ فرمان گفتھ است

یخواھم در قبًال شما اشاره ای بھ سھ ملیارد پیروان ادیان ابراھیمی کردید کھ م

اینجا برفرض آنکھ تورات کتاب دینی این سھ ملیارد مردم باشد، جوابی ھم بھ این 

.سوال داده باشم

اول اینکھ فراموش نکنید کھ مردم دین والدین خود را بھ ارث میبرند نھ آنکھ 

مردم دین خانواده ای کھ در آن متولد شده اند .اختیاری در انتخاب آن داشتھ باشند

ض میکند مگر آنکھ بعد از تا آخر ع مر نگھ میدارند و بندرت کسی دینش را عو

وقتی در البراتورھا با آزمایشات .شوند"بی دین"تحقیق و خواندن تاریخ حقیقی 

کاربن دیتینگ و رادیو متریک دیتینگ و خواندن سنگ نوشتھ ھای سھ ھزار 

از شدن دریا پانصد سال پیش در مصر، مردم میفھمند کھ اصًال وجود موسی و ب

و آنھمھ داستان در باره او فقط یک افسانھ بوده، باید بگویم کھ ضد دین نمیشوند، 

بلکھ دیگر کاری بکار دین نخواھند داشت و حتی سعی نمیکنند فرزندان خود را 

.المذھب بار بیاورند

بلھ رشد تعداد پیروان یک دین از دوھزار سال پیش بھ نسبت رشد جمعیت پیروان 

.باید ببینیم کھ این مردمان چگونھ بھ آن ادیان گرویده اند.ه استدین بود

آیا فکر میکنید اگرکنستانتین قسطنتنیھ را فتح نمیکرد و یا اگر کریستف کلمب بھ 

آمریکا نرفتھ بود و بزور مردم مسیحی نشده بودند، دیانت مسیح در اروپا و 

 قادسیھ شکست میخورد و آمریکا رایج میشد؟ آیا فکر میکنید اگر سعد وقاص در

یا خالدابن ولید در حملۀ مسلمانان بھ مصر شکست میخورد اسالم اینگونھ در
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آفریقا و خاورمیانھ توسعھ پیدا میکرد؟

کافی است کھ فقط برای یک نسل، دینی بھ زور بھ مردمی قبوالنده و آموزش داده 

ه و ھمینطور نسلھای نسل بعدی آن دین جبری را از والدین خود بھ ارث برد.شود

با رشد تصاعدی جمعیت در جھان تعداد پیروان این ادیان کھ بھ زور .بعدی

.شمشیر بھ مردم تحمیل شده، بطور تصاعدی رشد می کند

.این بوده سرگذشت سھ ملیارد پیروان ادیان ابراھیمی

عیسی مسیح کھ از کمی قبل بھ آرامی بھ این طرف آمده و در گوشھ ای بھ مکالمھ 

داستان زندگی :فردوسی و عزرا گوش میداد، با لبخند رو بھ فردوسی کرد و گفت

:و میراث من شاید کمک کند تا نتیجھ ای از این بحث بگیرید

.والدین من یھودی و خود منھم یک خاخام یھودی بودم

در زمان من کنیسھ و خاخام ھای یھودی وسیلھ ای در دست حکومت رم برای 

.  یھودیت دکان مذھبیون شده بود برای کسب قدرت و ثروت.اخذ مالیات بودند

باید کسی در مقابل ظلم و بی .ھمیشھ اینطور بوده و این چیز تازه ای نیست

، "سرِکوه"موعظھ ھای من، از جملھ موعظھ مشھور .عدالتی کنیسھ برمی خاست

 رقت فقرا و بیچارگان را دلداری و بھ آنھا امیدواری میداد تا بتوانند زندگی

جالب اینجاست کھ این موعظھ ھا مورد تائید رُمیان و .بارشان را تحمل کنند

چون آنھا بھ این نتیجھ رسیده بودند کھ موعظھ ھای من .آخوندھای یھودی ھم بود

برای مقبولیت بیشتر، من باید ادعا .از یک شورش و انقالب جلوگیری می کند

ھم من و ھم خاخام ھای دیگر میکردم کھ از اعقاب داود ھستم، ھرچند کھ 

میدانستیم؛ داود یک شخصیت افسانھ ای و پرداختھ فکر این دوست گرامی عزرا 

نمیدانم چرا یعقوب لیث، زاده سیستان، ادعا نکرد نواده چھلم  رستم  .بوده است

.مخالفت با من وقتی شروع شد کھ از پیروانم خواستم کھ مالیات ندھند.است

ار گناه کشتن من نرفت و دست خودش را در مقابل مردم بھ فرماندار رمی زیر ب

ولی خاخام ھا کھ منافع مالیشان در خطر بود .نشانھ مخالفت با اعدام من شست

.مرا بجای یک سارق حرفھ ای بنام باراباس مصلوب کردند

.ھمانطوریکھ رازی میگوید، من معجزه ای نکردم و ادعای خدائی ھم نداشتم
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من اینرا .فا یافتھ، آن معجزه من نبوده بلکھ بخاطر ایمانش بودهاگر بیماری ش

حتی بھ شخصی کھ مشکل راه رفتن داشت و شفا یافتھ بود گفتم کھ من ترا شفا 

.نداده ام، ایمانت ترا شفا داد

ایمان چیز خوبیست و میتواند کارھای خارق العاده برای شخص مومن انجام 

خطرناک ھم باشد، اگر شخص مومن کم عقل ولی ایمان میتواند مضر و .بدھد

.باشد

انگار کھ .یکماه بعد از مصلوب شدن من، بغیر از مادرم ھمھ مرا فراموش کردند

.اصًال من وجود خارجی نداشتھ ام

توجھ داشتھ باشید کھ ھر گوینده و نویسنده ای طبق شرایط زمان و مکانش 

ه بودم، شاید کاستی ھای من اگر در دره سند متولد شد.میگوید و می نویسد

ھندوان را موعظھ میکردم و اگر متولد شھری نزدیک زادگاه زرتشت بودم از 

.حواریون او میشدم

انقالب من یک انقالب کالمی بود کھ فقط با موعظھ مردم را بھ دوست داشتن 

من قوانین یھود را کھ در تورات و .یکدیگر و عدالت اجتماعی دعوت میکردم

فقط کمی عشق و محبت بھ آن . بین مردم مرسوم بود عوض نکردمقبل از تورات

.چیزی کھ در تورات کم دیده میشد.اضافھ کردم

ھمانطوریکھ بعد از محمد مردم .بعد از مرگ من، ھمھ چیز فراموش شد

ولی من در عمر کوتاه خودم فقط عده ای پیرو داشتم .عربستان از اسالم برگشتند

 و پشتیبانان دو آتشھ من دوازده نفر حواریون من بودند کھ پای صحبتم می نشستند

.میراث من فقط کالم عشق ومحبت بود.کھ البتھ یکی از آنھا ھم بمن خیانت کرد

من مثل محمد، ظرف ھشت سال بیست و ھفت جنگ در عربستان نکرده بودم و 

.سردارانی مثل خالد ابن ولید و سعد وقاص و عمر و ابوبکر و علی نداشتم

مانطوریکھ مردم بعد ازمرگ من مرا فراموش کردند، مردم عربستان ھم بعد از ھ

ولی ابوبکر و سایر حواریون نظامی محمد در .محمد بھ دین پدران خود برگشتند

تمام مدت خالفت ابوبکر با کشتار در عربستان دوباره آن سرزمین را بھ زور 

.یل عمر دادندشمشیر یکپارچھ و با یک نیروی نظامی آماده جنگ تحو
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مردم فقیر و ضعیفی کھ دور و بر .ولی در فلسطین اوضاع مثل عربستان نبود

.من بودند بمرور مرا فراموش کردند

کھ در ابتدا از مخالفان من بود در )پل( تا آنکھ ھفت سال بعد از مرگ من، پولس 

رگان نامھ مسیر راه دمشق حالی بھ حالی میشود و مرا در خیالش می بیند و بھ بز

نتایج  تالش او بود کھ مسیحیت .مینویسد و از صعود من بھ آسمان سخن میگوید

.متولد شد و این آیین بوجود آمد

دین جدید مسیحی  پیروانی پیدا میکند و این چھار دوست من؛ متی و مرقس و 

درست است کھ انجیل ھم .لوقا و یوحنا کتاب ھای اول و اصلی انجیل را نوشتند

تورات پُر است از داستانھای افسانھ ای و کارھای خارق العاده کھ بمن نسبت مثل 

در مجموع .داده شده، ولی برخالف تورات لحن انجیل بسیار دوستانھ و آرام است

.انجیل آموزگار اخالق، عشق و محبت بھ ھم نوع می باشد

ابیت بھ کتاب کارھای خارق العاده، جذ. از اینرو من ایراد چندانی بھ آن نمیگیرم

میدھد کھ خواننده از خواندنش لذت میبرد، ھمانطوریکھ شما ھم  در کتاب خودتان 

.کارھای خارق العاده بھ قھرمانان شاھنامھ نسبت داده اید

و آنھا کھ فھم کمتری دارند، بھ آسانی "خوبی دین بھ اندازه ذھن دیندار است"

دین برای :یل برتراند راسل گفتھبھمین دل.میشود بوسیلھ دین آنھا را گمراه کرد

نھ از آنجھت کھ مردم متقی بشوند بلکھ برای آنکھ بتوان .ھر اجتماعی الزم است

.بھ آنھا حکومت کرد

فردوسی با احترامی کھ شایستھ شاه شاھان بود برخاست و بھ عیسی مسیح چنین 

 کوتاه در زندگی.شما خوشحالترین و آسوده ترین موجود در بھشت ھستید:گفت

مردم در زمین اگر .شما در زمین خاطره ای وجود ندارد کھ مایھ پشیمانی باشد

میتوانستند لحظھ ای خود را در اینجا مجسم کنند، با یک نگاه بھ اطراف شما 

.معنی خدا و بھشت و جھنم را می فھمیدند

دوزخ شرری زرنج بیھوده ماست           فردوس دمی ز بخت آسوده ماست

ا در اینجا زیاد ھستند کھ ما آنھا را نمی شناسیم چون رسالت مبارزه با مثل شم

ظلم و بی عدالتی بھ شما داده شد و شما در یک مبارزه بدون خشونت برای
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ولی سوال من اینست، آیا .سعادت دیگران از زندگی روی زمین چشم پوشیدید

بازگو کننده نظرات شما ھست یا خیر؟"کتاب مقدس"

:یح جواب دادعیسی مس

کتاب مقدس از دوقسمت عھد عتیق و عھد جدید تشکیل شده کھ عھد عتیق کتاب 

اعتراض و .دینی یھودیان است و شامل تورات و سایر کتابھای یھودی میشود

ولی بعنوان .مبارزه من درحقیقت با ھمین دستورات خشک و ظالمانھ و خشن بود

 با این کتاب اعالم کنم، برعکس یک کاھن یھودی نمیتوانستم مخالفت خودم را

خودم را نوه بیست و ھشتم داود و ھمان مسیحی کھ در کتاب آخر عھد عتیق 

عھد جدید ھم بغیر آن داستانھای خارق العاده و .بشارت آن داده شده معرفی کردم

برایتان مثالی میزنم کھ بھتر .ادعای خدائی من، بقیھ کتاب مورد تائید من است

وقتی ایران توسط قبایل عربِ  متحد شده زیر پرچم اسالم بعد از .متوجھ بشوید

بمدت چھارصد سال حکومت استبدادی و ظالمانھ .پنجاه سال مقاومت فتح شد

عرب بین طایفھ ھای مختلف قبیلھ قریش دست بھ دست میشد وایرانی را برده و 

.نداشتندنام موالی روی آن گذاشتھ بودند و حق صحبت کردن بھ زبان فارسی را 

حتی وقتی ابومسلم طایفھ بنی امیھ را از خالفت خلع میکند ناچار بود طایفھ 

ظالمتِر بنی عباس از قریش را جای آنان بگذارد چون خالفت از دید مردم عادی 

در چنین شرایطی اگر فیلسوفی میخواست در مقابل ظلم و .حق قبیلھ قریش  بود

 و یا موعظھ کند، راھی جز آن نداشت بی عدالتی طایفھ ھای قریشی قد علم کند

کھ اول مسلمان بودن خودش را ثابت کند و بعد تعدیلی در سنت و شریعت اسالم 

شیعھ بمعنی پیرو، درحقیقت ھمان حرکت اعتراضی و استقالل طلبانھ .ایجاد کند

!شما میتوانید مسیحیان را شیعھ یھودی بخوانید.ایرانیان بوده  است

. یھودیت شبیھ تضاد بین شیعھ و اسالم سنتی استتضاد بین مسیحیت و

امروزه شیعیان ایرانی کتاب نھج البالغھ را کھ شیخ رضی سیصد سال بعد از 

علی بنام او نوشتھ بھ فارسی میخوانند و آنرا تفسیر میکنند و می فھمند ولی قرآن 

.را بھ عربی میخوانند و عالقھ ای بھ دانستن معنی و تفسیر آن ندارند

پس بنابراین شما این نظریھ را کھ در کتاب مقدس نوشتھ فقط:دوسی گفتفر
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معتقدان شما بھ بھشت میروند را رد می کنید؟

بھشت و جھنم یکی است و اعمال ما کھ در ذھن و روان ما ثبت است بما شادی و 

شما .آرامش ابدی یعنی بھشت و یا پشیمانی و عذاب ابدی یعنی جھنم را میدھد

ید بھ دینی معتقد نباشید مثل رازی کھ در کنار شما نشستھ در بھشت باشید و میتوان

میتوانید مثل تیمور لنگ قرآن را از بر، از آخر بھ اول بخوانید و در آن گروه 

غمگین و گریان در عذاب تا ابد بنشینید و از شرمساری نتوانید کلمھ ای در دفاع 

.از اعمالتان بزبان بیاورید

کرد از میان بزرگان مسیحیت چھ کسانی بھتر آموزه ھای شما را فردوسی سوال 

.درک کرده اند

.ھمھ یکی ھستیم.در بھشت مسیحی و مسلمان و بودائی فرقی ندارند:مسیح گفت

من با کسانی مثل بودا، تولستوی، گاندی و دکتر مارتین لوتر کینگ احساس 

.م نفرین کردمیدانید تولستوی را پاِپ اعظ.ھمفکری بیشتری میکنم

آیا کوششی کھ فاتحان مسیحی برای توسعھ دیانت شما در آمریکا :فردوسی گفت

و آفریقا بعمل آوردند مورد تائید شما ھست؟

آیا میتوان کشتار و جنایات سلطان محمود غزنوی در ھندوستان را .مسلمًا نھ

رد؟برای مسلمان کردن مردمانی کھ امروز آنرا پاکستان می نامند تائید ک

سرخپوستان آمریکای شمالی و مردمان متمدن آمریکای جنوبی قبل از تقسیم 

من نمیتوانم بگویم .جھان توسط واتیکان بین پرتقال و اسپانیا زندگی آرامی داشتند

کھ جائی را بتوان پیدا کرد کھ دین و اعتقادات مذھبی تغییری بسوی بھتر شدن 

در شعلھ ور کردن آتشی کھ بعدھا شاید مسیحیت .برای آن منطقھ آورده باشد

باعث ازبین بردن برده داری شد نقشی داشتھ ولی این بیشتر از یک نقش کوچک 

.نبوده است

.ھردوی این مردمان یکی بوده اند.بھترین مثال مقایسھ پاکستان و ھندوستان است

دره سند، زمین حاصلخیر و .حتی رنگ پوست و لحجھ و قیافھ آنھا یکی است

دایش اولین تمدنھای جھانی، پاکستان امروزی کھ جزئی از ھندوستان و محل پی

این چنین وضعیتی در مقایسھ با سرزمین مادری"پاک"بنام مملکتی بھ اصطالح 
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.خود دارد

.ایکاش کھ واتیکان اجازه میداد مسیحیت مثل دین بودائی جھانگیر می شد

ش کنید چھ تغییراتی در آن فردوسی پرسید اگر میشد انجیل را خود شما ویرای

میدادید؟

پیروان من کتابھای زیادی نوشتھ اند کھ اکثریت کاتولیک بھ ھمین انجیل مورد 

دیگر مذاھب مسیحی با کمی اختالف ھمین کتاب را قبول .تائید واتیکان معتقدند

ولی مورمن ھا کھ میگویند من اول بھ آمریکا رفتھ ام از صد و پنجاه سال .دارند

.تاب جدیدی برای خودشان نوشتھ اندپیش ک

کتاب زیبائیست و بعد از ھزار ھفتصد سال کھ ملیاردھا "عھد جدید"انجیل یا 

انسان آنرا کتاب مقدسشان دانستھ اند، تغییر در آن کار شایستھ ای نیست ولی 

.گذاشتن یک مقدمھ و پایان نامھ بر آن کاری عقالنی است

من کھ عبارت بود از یک مبارزه بدون خشونت در مقدمھ، داستان حقیقی زندگی 

در مقابل دروغ، ریا، ظلم، مال اندوزی، دنیاپرستی و تجاوز بھ حقوق مردم و 

تبدیل دین بھ دکان قدرت طلبی آخوندھای یھودی، ھمراه با مطالبی کھ حقیقت 

.تاریخی داشتھ باشند، باید گفتھ میشد

رائی دعوت میکردند تا بھ بیراھۀ ھمچنین مثل شاھنامھ شما خواننده را بھ خردگ

:خرافات دینی نروند و بھ خواننده ھمانطوریکھ شما گفتھ اید

ازو ھرچھ اندر خورد  با  خرد        دگر  بر  ره  رمز  و معنی  برد

.در آنصورت شاید میشد برداشت از افسانھ ھا بیشتر در جھت نکوئی باشند

ینی را چھ انجیل و یا ھر کتاب دیگری را دیگر اینکھ نباید اھریمن بتواند کتاب د

.برای اعمال شیطانی خودش تفسیر کند

مثًال چقدر خوب بود کھ بعد از ده فرمان در کتاب خروج، بھ داستان داود و بتشبع 

و پیغام ناتان و توبھ داود و تولد سلیمان و داستانھای دیکر در کتاب دوم سموئیل 

.را منحرف میکننداینھا ھمھ خواننده .برنمی خوردیم

منظورم را حافظ اینگونھ تعریف کرده

من آن نگین سلیمان  بھیچ  نستانم         کھ  گاه گاه  برو  دست اھرمن  باشد
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.اگر زنا بد است باید ھمیشھ بد باشد

اگر دزدی بد است باید ھمیشھ بد باشد

اگر دروغ بد است باید ھمیشھ بد باشد

شھ بد باشداگر قتل بد است باید ھمی

دوباره بقول حافظ

عیب درویش وتوانگر بکم وبیش بَدست      کاربَد مصلحت آنست کھ مطلق نکنیم

حافظ  ار خصم  خطا  گفت   نگیریم         ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنیم

مگر پیروان .چگونھ میتوان جنگ و کشتار را برای اثبات وجود من توجیح کرد

 بھ مردمانی کھ او را نمی شناختھ اند لشکر کشیدند؟بودا برای معرفی او

ض آنکھ لشکرکشی و کشتار را برای گسترش اعتقادات من بتوان نادیده  برفر

گرفت، چگونھ میتوان غارت اموال، برده گرفتن، تصاحب زنان اسیر بعنوان 

کنیز و تبعیض و دھھا عمل خالف دیگررا کھ مغایر ده فرمان است توجیح کرد؟

روز نام نیک کورش در زمره پیامبران الھی است بخاطر قوانینی است کھ اگر ام

او ھرگز آنھا را کھ .او بعد از شکست دشمن ظالم در متصرفات خود وضع کرد

از قبیلھ او نبودند بھ بردگی نگرفت، زنان آنانرا بھ زور تصاحب نکرد، آنھا را 

ل آنھا را غارت نکرد و آزاد گذاشت کھ بھ معتقدات گذشتھ خود عمل کنند و اموا

.مردم را مجبور بھ پرداخت مالیات دینی نکرد

اگر من روی زمین حرفی زده بودم کھ در عین حال آنکھ صحیح بوده باشد، ولی 

بعد از من میشد آنرا برخالف منظورم تفسیر کرد، در آنصورت در اینجا مایھ 

گ مذھبی نبوده فقط خوشحالم کھ انجیل مبتکر جن.آزار و شرمندگی من می شد

است و در جنگ بین روم شرقی و روم غربی و پیروزی کنستانتین، سیصد سال 

بعد از من، دعوا بر سر مسحیت نبوده، بلکھ ادامھ اختالفات دو امپراطوری بود 

.کھ با پیروزی کنستانتین مسحیت شروع بھ رشد کرد

ر آنھا شد، جنگھای البتھ آقایان پاپ ھا کھ بعدًا واتیکان دستگاه حکومتی و اقتدا

مذھبی براه انداختند و ھمراه بقیھ آقایان کھ جنگھای مذھبی براه انداختند در گوشھ 

.ای از این بھشت نشستھ اند و حرفی برای زدن ندارند
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رحمت الھی شامل حال ھمھ است و بھشت و راحتی جاودانھ شامل حال آنھائیست 

 بوده، از ھر قوم وطایفھ و نژاد و کھ در زندگی گفتار و کردار و پندارشان نیک

خداوند راه راست را بھ ھمھ نشان میدھد حتی آنھا کھ بھ او اعتقادی .دین و آیینی

درحقیقت ملکوت آسمانھا بصورت جان و خرد در وجود ھمھ انسانھا .ندارند

.ھست و این خرد انسانی است کھ راه راست را بھ او نشان میدھد

: پرسید و او گفتفردوسی درباره تولد مسیح

تولد من اول زمستان نبوده ولی چون دین میترا، الھھ ایرانی نور کھ روی عشق و 

برادری و اھمیت آن تکیھ میکرد در رم ھواداران زیادی داشت، تولد مرا با شب 

بعدًا بخاطر اختالف در سالھای کبیسھ روز چھارم .یلدا، اول دی مصادف کردند

اکثر جشنھای یھودی و مسیحی ریشھ در جشنھای ایران درحقیقت .دی تعیین شد

.باستان دارد

کشیشان مسیحی میگویند ھرکھ بشما ایمان بیاورد با ضمانت شما بھ بھشت 

در این مورد چھ میگوئید؟.میرود

بھ اعتقاد من فقط گفتار .آخوندھای تمام ادیان از این حرفھا برای خودشان میزنند

ول عمر انسان، روح او را بھ آرامش و لذت ابدی و پندار و رفتار نیک در ط

.میرساند 

بنظر میرسد شما بھ زرتشت عالقھ خاصی دارید؟  

در آنصورت .ایکاش میشد من با زرتشت ھمزمان میشدم.بلھ ھمینطور است

وقتیکھ او زیر فشار بابلیھا بھ بلخ می رفت، من ھم بھ کنعان میرفتم و از این 

. جھانگیر میشدطریق شاید سھ فرمان او

فردوسی در آخرین سوال از عیسی مسیح پرسید از کدام شعر فارسی بیشتر 

.خوشتان می آید

ھیچ ملتی مثل شما ایرانیھا این چنین شعر در تارُپود زندگیشان :عیسی مسیح گفت

شما حتی در ریاضیات و بحث ھای فلسفی ھم بھ شعر متوسل .رسوخ نکرده

، قبل از حملھ اعراب، کامًال طبیعی و منطقی  است کھ مسلمًا در ایران.میشوید

فیلسوفان و نویسندگانی ھم طراز سقراط و ارسطو وافالطون و صدھا دانشمند و
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شواھد انکار ناپذیر تاریخی .داستان سرای یونانی و رمی باید وجود می داشتھ اند

ز اسناد تاریخی و ھمچنین متن نامھ سعدوقاص و خالدابن ولید بھ عمر یکی دیگر ا

است کھ تمام این آثار تمدن کھ در کتابخانھ ھا ثبت شده بود در ایران بدست قبایل 

ولی در یونان و رم این آثار .فاتح عرب نابود گردیدند و بزرگان کشتھ شدند

اما زلزلھ و آتش و آفت ممکن است .محفوظ ماندند کھ بعدًا ریشھ تمدن غرب شدند

نابود کند، ولی باالخره از میان بیابان خاکستر دوباره جنگلی را برای چند نسل 

باالخره بعد از دویست سال سکوت .دانھ ھای درختان از زمین بیرون می آیند

مطلق در صد سال بعد از آن شاعران و نویسندگان و دانشمندان در سرزمین 

.ایران زاده شدند

 چنین گلستانی ھر مشکل است از میان اینھمھ شعر یکی را انتخاب کرد چون در

.گلی شکل و بوی خودش را دارد و ترجیح یکی بر دیگری کار دشواریست

.شاید بھتر باشد بھترین شعر در دیوان شاعری را انتخاب کرد

افسانھ ای ھست کھ میگویند روزی شمس تبریزی تمام کتابھای موالنا را در 

واب بھ ھمین شاید منظور شمس تبریزی ج!حوضی ریخت و کتابھا آتش گرفتند

سوال شما باشد کھ میخواستھ بھ نحوی بھ موالنا بگوید، تمام ھفتاد من مثنوی تو 

بلھ موالنا اگر فقط  یک داستان .یکطرف و داستان موسی و شبان یک طرف

موسی و شبان را گفتھ بود، ھمین مقام و منزلت را درمیان شما بزرگان ادب 

.ایران می داشت

میکنم میبینم ھرکدام از شما در میان ھزاران بیت از آنطرف وقتی خوب فکر 

شعر، در یک بیت شعر نکتھ ای را گفتھ اید کھ میشود درباره ھمان یک بیت 

:خود شما گفتھ اید.کتابھا نوشت

بھ   نام  خداوند  جان   و   خرد           کزین  برتر  اندیشھ    برنگذرد

 ستایش  خرد  را  بھ  از راه  دادخرد  بھتر از ھرچھ  ایزد   بداد         

توانا  بود   ھر کھ   دانا  بــــود           ز دانش  دل  پیر  برنا  بـــــود

و

میازار موری کھ دانھ کش است     کھ جان دارد و جان شیرین خوش است
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:سعدی گفتھ

بنی  آدم   اعضای   یکدیگرند         کھ  در آفرینش زیک گوھرند

عضوی بدر آورد روزگار         دگر   عضوھا را نماند   قرارچو 

:عطار عالی مقام در پایان جستجوی سی مرغ برای یافتن سیمرغ می گوید

چون نگھ کردند آن سی مرغ زود       بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

ــی   درین   آیینھ  پیدا   آمد یدچون  شما  سی مرغ  اینجا  آمدید         ـس

گرچھ  بسیاری  بسر   گردیده اید          خویش را بینید و خود را دیده اید

کھ نتیجھ گیری منطق الطیر آنست کھ ھرکس خود را شناخت خدای خود را 

:می گوید"انالحق"شناختھ و برای قدردانی از استادش حالج و گوینده 

اگرعطارمسکین را درین گبری  بسوزانند

ن کھ من خود را فدا کردمگوه باشید ای مردما

:خیام گفتھ

اسرار ازل را نھ تو دانی و نھ  من           وین حرف معّما نھ تو خوانی و نھ من

ھست از پس پرده گفتگوی من وتو           چون  پرده برافتد نھ تو مانی و نھ من

:در داستان موسی و شبان موالنا میگوید

    ھرچھ میخواھد دل تنگت بگویھیچ  آداب  و ترتیبی   مجوی     

در حقیقت این شعر موالنا اساس انقالب مارتین لوتر بود کھ با ھمین ایده در 

مقابل کلیسای واتیکان ایستاد و سازنده ترین دگرگونی در تفکر کلیسا را بوجود 

.آورد

:و اما حافظ در یک شعر، درِد دلِ  تمام روشنفکران را بیان کرده

رندی کن و خوش باش ولیحافظا می خور و 

دام  تزویر مکن  چون دگران  قرآن  را

:ولی من و بودا این غزل از حافظ را نشانگر افکارش و خالصھ دیوان او میدانم

دلم رمیدۀ لولی وشیست شور انگیز          دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

قوی  و خرقۀ   پرھیزفدای  پیرھن  چاک ماھرویان  باد            ھزار جامۀ  ت
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خیال خال توباخودبھ خاک خواھم برد        کھ تا زخال تو خاکم  شود عبیر آمیز

فرشتھ عشق نداند کھ چیست ای ساقی       بخواه  جام  و گالبی  بخاک  آدم  ریز

پیالھ بر کفنم بند تا سحرگھ حشر              بمی  ز دل  ببرم ھول  روز رستاخیز

ھ بدرگاھت آمدم رحمی          کھ جز  والی توأم  نیست ھیچ   دستاویزفقیروخست

بیاکھ  ھاتف میخانھ  دوش بامن گفت        کھ در مقام رضاباش وز قضا مگریز

میان عاشق ومعشوق ھیچ حایل نیست    توخودحجاب خودی حافظ ازمیان برخیز

ر پارسی زبانی قابل اشعار حافظ در کمال روشنی و بدون ایھام و ابھام برای ھ

فھم است ولی من و بودا کھ فارسیمان بخوبی شما نیست در مورد این غزل زیاد 

باھم صحبت کرده ایم کھ با اجازه، برداشت خودمان را بھ استحضار شما 

.میرسانم

لولی بمعنی فاحشھ، شاید در غرب حرفھ ای بھ ننگینی در فرھنگ شما نباشد ولی 

دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز ھم باشد چھ مجسم کنید اگر فاحشھ ای 

حاال حافظ در کمال ظرافت میگوید چاک پیرھن این فاحشھ از ھزار جامھ .میشود

.و خرقھ آخوند بھتر است

.خیال خال این فاحشھ خاک قبر اورا عبیر آمیز میکند نھ روضھ خوانی آخوند

:ھمانطوریکھ در جائی دیگر گفتھ

ین خواھد سوخت    حافظا این خرقۀ پشمینھ بینداز و بروآتش زھد و ریا خرمن د

این موضوعیست کھ در .شراب سمبل مخالفت با آخوند مسلمان و موعظھ اوست

فرھنگ غربی کھ نوشیدن شراب براساس قوانین دینی ممنوع نیست، فھمیدنش 

ولی ھرجا کھ حافظ شراب را می ستاید، مخالفتش را با دین تحمیلی .مشکل است

چونکھ ایرانیان قبل از اسالم، شراب را حتی بیشتر از فرانسویان .م می کنداعال

.امروز گرامی میداشتھ اند

حتی آن موجودی را کھ این قوم بھ او .حافظ میگوید کھ زاھد و آخوند را ول کن

.مقام باالئی مثل فرشتھ داده اند، نمی فھمد کھ شراب چیست

 بعد از مرگم، پیالھ شراب را بھ کفنم ببند تا حافظ میگوید نھ تنھا در زندگی، حتی

ثابت کرده باشم کھ ترسی را کھ این قوم ظالم در زندگی در مورد  زندگی بعد از
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.مرگ در دل مردم انداختھ اند دروغ و دکان آنھاست

و میدانم اگر وجود داشتھ باشی !یعنی گناھکارم.فقیر و خستھ بھ درگاھت آمده ام

اھی برد و اگر بھشت وجود نداشتھ باشد، رحمت الھی دستم را مرا بھ بھشت خو

.می گیرد

فرشتھ یا ھاتف میخانھ بھ او گفتھ کھ از چرخش روزگار شکایت کردن بیھوده 

.است و از اتفاقات فرار نکن

بیت آخر ما را بھ ھمان عقاید دوستم لوتر و عطار برمیگرداند کھ میان انسان و 

بشر پرده ای .احتیاجی بھ واسطھ ای بنام آخوند نداردخدای او فاصلھ ای نیست و 

.را کھ بین خودش و خدایش انداختھ در حقیقت خود اوست

.ھرکدام از شما کھ از افتخارات ادب ایران ھستید این را بشکلی تعریف کرده اید
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گفتگوی شاعران

رود گفت و ھمھ برخاستند عیسی مسیح با لبخند و نگاھی ملکوتی بھ آن جماعت بد

.تا ادای احترام کرده باشند

موالنا کھ از گفتھ عیسی مسیح در عرش سیر میکرد از خوشی میخواست طبق 

عطار نگاھی شادمانھ بھ او کرد و موالنا .عادت ھمیشگی شروع بھ رقصیدن کند

.بھ عطار گفت، ھرچھ دارم از خدای نامھ ایست کھ بمن دادی

در جمع ما ھمگی متفق القول ھستیم کھ در :نا کرد و گفتفردوسی رو بھ موال

طول تاریخ دین دکانی بوده برای آخوندھا کھ حرفھ ای جز فروش دین نداشتھ اند 

و حاال کھ حضرت عیسی تشریف بردند بھتر است کمی درباره این دکان صحبت 

:شما گفتھ اید.بکنیم

نوی دکان فقر است  ای  پسرھر دکانی  را  است  سودای  دگر              مث

برای من افتخار بزرگیست کھ در مقابل شما و استاد خودم عطار :موالنا گفت

استاد سخن سعدی چند روزی در قونیھ مھمان من بود و من نتوانستم .سخن بگویم

او مرا تنھا گذاشت و بھ .در آن مدت کوتاه مکنونات قلبی خودم را بھ او بگویم

ھ بعدھا شمس تبریزی را دیدم و او دریچھ ای در دلم باز کرد شیراز بازگشت تا ک

کھ توانستم از آن دریچھ از وجود خودم بیرون آمده و در دنیائی کھ ھمیشھ بھ 

.دنبالش بودم قدم بگذارم

جائی امن و راحت در قونیھ بمن این فرصت را داد کھ ھفتاد من مثنوی بگویم کھ 

کتابم را بنام خدا شروع نمیکنم بلکھ .استخالصھ آن "نی نامھ"ھیجده بیت اول 

:میگویم

بشنو از نی چون حکایت میکند        از  جدائیھا  شکایت  میکند

نی در نیستان و نی با نُھ سوراخ، داستان رسیدن بھ عدم و یکی شدن با کل عالم 

.است"اناالحق"و یا "انا هللا و انا الیھ راجعون"این ھمان .است

  وحدت  است         غیر واحد ھرچھ بینی آن بت استمثنوی ما دکان

آنچھ کھ بھ انسان وابستھ است چون.انسان در بین جھان و جانِ  جھان ایستاده
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خرد، آزادی، عشق، زیبائی، اختیار، تکامل ماده تا انسان را بسوی انسان کامل 

.حرکت داده و حقیقت حیاط و مرگ  راه انسان بھ خداست

نِ  جھان از یکدیگر جدا نیستند، بلکھ جانِ  جھان در جھان سریان جھان و جا

.دارد و بیرون از جھان نیست

:شما و حافظ ھم قبًال گفتھ بودید و من تکرار میکنم

آنچھ گویم بھ قدر فھم  توست          مردم  اندر  حسرت  فھم    درست

  باید  والسالمدر نیابد حال پختھ، ھیچ خام             پس  سخن  کوتاه

"وحدت وجود"جالل الدین ما را وارد بحث :فردوسی رو بھ رازی کرد و گفت

کھ شما بھ آن معتقد ھستید "پنج اصل وجود"ولی قبل از آنکھ درباره .کرد

.صحبت کنیم سوالی دارم

میخواھم .جالب خواھد بود کھ ببینیم دشمنان در بھشت چھ رفتاری باھم دارند

.مورد بزرگترین دشمنت یعنی حکیم ناصر خسرو بلخی بدانماحساس ترا در 

اگر او نبود شاید بعدھا .در اینجا او یکی از بھترین دوستان من است، رازی گفت

کسی از عقاید فلسفی من مطلع نمیشد و مردم  فقط بخاطر کشفیات شیمیائی و 

کار ناصر خسرو مرا ملحد خطاب کرد ولی .طبابت و جراحی مرا می شناختند

ارزنده او این بود کھ عینًا کتاب و عقاید مرا نوشت و بعد شروع کرد با سفسطھ 

بنابراین مردم از روی .ھائی کھ ھمیشھ رسم متدینین بوده بھ نقد آن بپردازد

.نوشتھ ھای او و شاید عده ای دیگر فھمیدند کھ من چھ میگویم

زیان شماست و خوشتان آیھ ای در قرآن ھست کھ میگوید چھ بسا اتفاقاتی کھ بھ 

.نمی آید، ولی بعدھا برای شما خوب و سودمند خواھند بود

او حق بزرگی بر .نوشتھ ھای ناصرخسرو در باره من تعبیر دقیق این آیھ است

من ھنوز ھم با او در مورد آن عوامل پنجگانھ  کھ خدا ھم یکی .گردن من دارد

دکی و حافظ  قرآن را از بر ناصر خسرو مثل رو.از آنھاست با او بحث میکنم

میداند ولی مشکل او اینست کھ قرآن را بعنوان اصل قبول دارد و تمام استداللش 

البتھ در اینجا الاقل موضوع نبوت و وحی بھ او ثابت .بر اساس آیات قرآن است

.شده ولی تئوری خدا آنچنان پیچیده است کھ اثبات آن غیر ممکن مانده
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ف دوفرھنگ مسلط یونانی و اسالمی آن دوران، بر مبنای فلسفھ فکری من برخال

مھم ترین سوال برای من این .فلسفھ ایرانی و بابلی و ھندی پایھ گذاری شده بود

اگر خداوند خالق جھان است، چرا پیش از خلق جھان، جھان را خلق "بود کھ 

ھمین در ماوراء الطبیعھ من پنج اصل وجود دارند کھ قدیم ھستند و ".نکرد؟

آن پنج اصل عبارتند از خدا، نفس کلی، ماده .موجب شد کھ مرا دھری بخوانند

.اولیھ، مکان مطلق و زمان مطلق یا دھر

فردوسی نگاھی بھ خیام کرد و چون لبخند او را دید گفت، فکر میکنی رازی چیز 

خنده داری گفتھ؟ 

 چیزی جز ماده ندیدم سالھا آسمان و کائنات را رَسَد میکردم و در آنجا:خیام گفت

نمیدانم چرا دوست .و ھمیشھ خدا را در وجود و فکر خودم احساس می کرده ام

عزیزم برای حل این معادلھ ساده یک مجھولی بھ دو طرف معادلھ چھار مجھول 

اضافھ میکند کھ ھر بچۀ دبستانی با یک نگاه، بسادگی تمام مجھول ھا را حذف و 

یکھ دوست گرامی آنھا را بھ توان سھ میرساند و بعد در حال.معادلھ را حل می کند

.آنھا را زیر رادیکال قرار میدھد تا برای مردم عادی بیشتر نامفھوم تر بشوند

ھرچند سلطان سنجر را کھ در کودکی آبلھ گرفتھ بود .بمن حجة الحق میگفتند

.معالجھ کردم، ولی ھیچگاه در طب انگشت کوچک استاد ابوعلی سینا نمی شوم

کار اصلی من ستاره شناسی و حل مسائل ریاضی مثل معادالت درجھ سوم و 

وقتی بھ دعوت جالل الدین ملکشاه .اصل پنجم اقلیدس درباره خطوط موازی بوده

سلجوقی و وزیرش نظام الملک بھ اصفھان رفتم تا سرپرستی رصد خانھ اصفھان 

کھ مدار گردش کره را بعھده بگیرم، زیج ملکشاھی و تقویم جاللی را ساختم 

"زمین بھ دور خورشید را تا شانزده رقم اعشاری محاسبھ کردم دو جملھ ای .

از کارھای من ھستند کھ انگلیسی زبان ھا " پاسکال-مثلث خیام"و " نیوتن-خیام

درباره موسیقی کتاب نوشتھ ام و ترانھ ھایم را بعلت تعصب .اسمی از من نمیبرند

نظامی .از مرگم دوستان نزدیکم آنھا را منتشر کردندمذھبی مخفی داشتم تا بعد 

عروضی، ھم سن گرامیم و نویسنده چھارمقالھ، مرا ستاره شناس و ریاضی دان 

نھ او ونھ خود من خبر نداشتیم کھ پنجاه سال بعد از مرگم مرا.معرفی کرده
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.بیشتر بخاطر اشعارم خواھند شناخت

بودند، آنان را در کنار نوشتھ ھای عرض کنم این اشعار کھ بصورت رباعی 

.ریاضی و یادداشتھای ستاره شناسی مینوشتم کھ بعدھا جمع آوری و منتشر شدند

ھرچند کھ صادق ھدایت گفتھ حافظ از .من اصًال خودم را شاعر نمی شناسم

تشبیھات من استفاده کرده، باید بگویم در اینجا خوشترین لحظات زندگی من 

.و بودن دمی باوستخواندن اشعار حافظ 

در اینجا شعر زبان بھشت .زبان خدا زبان ریاضی است:فیلسوفی در زمین گفتھ

من برای او .است و من کمتر با دوستم، بیرونی درباره ریاضیات صحبت میکنیم

.از حافظ میخوانم و او برای من شاھنامھ میخواند

 زبان شده مرا فیتز جرالد دوست خوب دیگرم کھ حاال دیگر خودش یک پارسی

برای ما .متعجب کرده بود کھ چطور افکار مرا توانستھ بھ انگلیسی ترجمھ کند

ایرانیان شمع و گل و پروانھ و کوزه و جام شراب دارای معنی عرفانی خاصی 

است کھ مردم جزیره انگلستان چگونھ میتوانند آنرا درک کنند؟ فیتز جرالد بھ این 

.سوال من جواب داده

ت اولین تصحیح از رباعیات مرا کرده کھ من با او و شاملو حرفھای صادق ھدای

.زیادی داریم کھ بزنیم

ولی آخرین نقد از رباعیات من توسط این  دوست عزیزم، رحیم معینی 

من ترجیح میدھم کھ رحیم خودش از روی .کرمانشاھی است کھ با من اینجا آمده

.کتاب، مقدمھ اش را برایتان بخواند

.بفرمائید.رحیم عزیز خوش آمدی:فتفردوسی گ

با درود، بودن در اینجا سعادتی است و در چنین جمعی بودن سعادتی بیشتر و در 

بلھ، ھمین .مقابل فردوسی و سایر استادان سخن گفتن طبقھ آخر سعادتمندیست

:چند سال پیش چنین نوشتم

خیامی کھ من می شناسم

ھای طاقت سوز تفتیش عقاید و بیش از یک قرن و اندی از دوران شکنجھ 

ھمچنین بیش از ھمین مدت از انقالب فرھنگی رنسانس و باز گشت بھ سوی
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اصالت ھای ھنر و ادب در اروپا نگذشتھ بود کھ حرکت عقیده ای پرُتستان در 

گروھی ازکاتولیک ھای کلیسای رُم جدا شدند و با .دنیای مسیحیت بھ وجود آمد

ف پایھ ھای اعتقادی خود را بر اساس عقل فردی برای تبدیل بھ فرقھ ھای مختل

.تعبیر و تفسیر کتاب مقدس قرار دادند

این شاخھ شاخھ شدن اعتقادات نتیجھ فشار تعصب آمیز حکومتگران کلیسای رم و 

تحکم ھای مذھبی بزرگان کاتولیک بود کھ با پیدایش پرتستان انتصابات کلیسائی 

.بھ انتخابات در شئون مذھب مداری دادجای خود را در شاخھ جدید مذھبی 

این تغییرات کھ پایھ ھای زیر بنایی اندیشھ ھا را در تمام رفتارھا بھ ھم ریخت و 

طرحی نو بھ بار آورد، برای مردم اروپا نوعی خودشناسی و آزاد اندیشی را نوید 

ص مردم آن سرزمین  داد کھ کم کم روح دمکراسی در اروپا با سبک و سلیقھ خا

. گرفت و با موج نھضت ھا ھر نوع صدا و ندای نوگرایانھ را استقبال کردشکل

درست در تداوم چنین زمان ھای متحول شدۀ فکری کھ انسان ھای در آستانۀ 

کلیسا بھ خواب رفتھ را بھ بیداری خردپویانھ انداخت، ناگھان از گوشۀ یک کتاب 

ی خواننده ای بھ فروشی درجھ سوم در انگلستان دفترچھ کوچک چاپ شده و ب

و "رُسھ تی"دست دوتن از شعرا و ادبای جستجوگر و بی عُقده بھ نام ھای 

افتاد کھ قطعاتی شعرگونھ در آن دفترچھ نظر آنان را جلب کرد و "سووین برن"

بھ ھمت آن دو تن شاعر کھ از پیام اشعار چاپ شده بھ وجد آمده و مبھوت شده 

. شعر جھان فراھم شدبودند، زمینھ معرفی گران بھا ترین

حاصل این بی عقدگی و شناخت از سوی آن دو شاعر آن شد کھ کم کم مردم 

انگلستان و سپس جامعۀ ادب دوست اروپا بھ یک گنجینۀ فکری نوظھوری دست 

در این دفتر حرفھای تازه جایگزین .یافتند کھ ھمگان را مجذوب خود کرد

بھ "ادوارد فیتز جرالد"نام .شدباورھای منجمد و بی روح راھبان خشکھ مقدس 

.گوش ھا رسید و نام شرقی حکیم عمر خیام در اذھان متمرکز گردید

خیام کیست؟ این سؤال دھان بھ دھان در بین اھل کتاب کھ کم نبودند بھ گردش 

خیام کیست کھ اشعار فارسی زبانش با زبان انگلیسی زبان ممزُوج شده و .درآمد

. کرده استاین بانک نوگوئی را بلند
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اساس حیرت جستجوگران در اطراف .اما پرسش تنھا بھ نام ھا ختم نمی شد

جوھر پیام شاعر ایرانی بھ بشر سرگردان بود کھ روش رھا شدن از قفس ھای 

آنھم در آن لحظات .قیود بھ ھم بافتھ شده در تاریکخانۀ کلیسا را آموزش می داد

ای زمانی در نسل ھای پیاپی خود را حساس تحول فکری در اروپا، باید حرکت ھ

رھا شده از کلیسای رم بھ تمامی اروپا بکشاند، کھ صدای قدم ھای خاموش ماندۀ 

تا پاداش اندیشمندان .خیام نیشابوری با آن طنین عجیب بھ گوش جھانیان برسد

اوائل قرن ششم ھجری برابر اوائل قرن دوازدھم میالدی در قرن ھیجدھم میالدی 

خلقت پرداخت شود و این اتفاقات پیاپی در اروپا زمینھ ساز شناخت از خزانۀ 

افکار خیام ایرانی گردد کھ این حقیر با بُنیان کاوی فکری خود در ھر زمینھ ای 

دالئل ریشھ ای شناخت خیام را در اندیشۀ اروپائیان شناسائی کنم و بھ عرض اھل 

ھ فیتز جرالد رباعیات خیام تحقیق و پژوھش برسانم و تنھا بر این دلخوش نباشم ک

و دلیل اصلی این اقبال مردم را در رواج آن .را بھ انگلیسی برگردانده است

ترجمھ ندانم و نکوشم کھ بدانم کھ در اینجاست کھ ھنر اندیشمندی و زبان 

نوسرایی در دوکشور بیگانھ زبان و ناھماھنگ فرھنگ، آنھم پس از شش قرن و 

تی خود را می نمایاند و جھان را بھ قبول خود بدون کمترین ھیاھوی تبلیغا

کتاب تازه منتشر شدۀ .وامیدارد کھ ھنر را بھ معنای ھنر تعریف کرده باشد

فیتزجرالد برپایۀ افکار و فلسفۀ زندگی بخش رباعی بھ رباعی بھ شعر انگلیسی 

ترجمھ شده بود و غوغای حیرت انگیزی بھ راه انداخت کھ از نظر وسعت قبول 

یۀ انجیل و آثار شکسپیر رسید و رفتھ رفتھ سر در زبان ھای مختلف جھان بھ پا

.کشید

این پذیرش جھانی از یک حادثۀ بی نظیر ادبی خبر میداد کھ با نام حکیم عمرخیام 

.حیثیت تفکر و اندیشھ ادبی کشور ایران را پرطنین ساخت

م از جھان نام اندیشمند نوآوری کھ قرن ھا پیش از آن در گوشھ نیشابور چش

زنده دلی کھ روزگاری با سرودۀ .فروبستھ و بھ خواب ابدی فرو رفتھ است

خویش لحظات زندگی را مستانھ پشت سر گذاشت و تداوم شیدائی خود را برای 

:آیندگان چنین رقم میزد
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دریاب کھ ازروح جداخواھی رفت           در  پرده  اسرار  فنا  خواھی    رفت

 ز کجا    آمده ای           خوش باش ندانی بھ کجا خواھی رفت می  نوش ندانی 

آری خیام مستانھ بھ خواب رفتھ، ناگھان از تمام دریچھ ھای بینش نو جویان 

دلیرانھ و شوخ )بود و نبود(اروپا، سر برون آورد و با گمگشتگان وادی پرسش 

انی بھ منظور زیبا را برپایھ خرد انس)بودن(طبعانھ بھ گفتگوی حکیمانھ نشست و 

دم را غنیمت شمرد و بھ .زندگی کردن معنی بخشید و بھ عمر گذران بھائی نداد

سودا گران کاالی عمر کھ ھستند و نمی دانند چرا ھستند کھ می بینند و نمی دانند 

چھ می بینند کھ می پوشند و می نوشند و نمی دانند چھ می پوشند و می نوشند کھ 

د و راھی بھ روشنائی خود شناسی ندارند و در مقام در چارچوب تن محبوسن

زاھدنمائی سر در پستوی خودبینی و غرور فرو برده و بھ تفتیش عقاید قرون 

:وسطائی دل خوش دارند فریاد زد

از منزل کفر تا بھ دین یک نفس است     وزعالم شک تا بھ یقین یک  نفس  است

ل عمر ما ھمین یک نفس استاین یک نفس عزیز را خوش می دار    چون حاص

اعتبار این گفتھ ھا کھ جاذبۀ عقالنی آن انسانھای گمگشتھ را پر از شوق و رغبت 

بھ دنبال می کشید، در جان مسیحیت اروپائی غوغائی برانگیخت کھ در قلمرو 

موج حرکتی کھ این سروده ھا بھ وجود آورد و بھ دلیل تاثیر .ادبیات سابقھ نداشت

 نمای پرتستان در اروپای ھیجان زده درخشندگی خاصی در رنسانس و نشو و

اندیشھ ھا انداخت کھ تنھ ھای پرقدرتی بھ بارورھای منجمد کھنھ چنان میزد کھ 

ناقوس کلیساھا را در مسیر روشنائی طنین انداز کرد و در دیدگاِه اروپای نو 

را ھمھ سو اندیش خیام بھ پرواز درآمد و سایھ ھای بال تخیالت شوق انگیز خود 

گسترانید، کھ البتھ کسانی ھم بودند کھ این سروده ھا را بانگرش منفی معرفی 

میکردند و این تناقض درک، خود موضوعی برای گفتگو شد و اینک در این 

اینجانب با اندک بضاعت ادبی خامۀ نا توان را بدست گرفتم و ..............گفتار، 

در این نوشتھ قصد آن ندارم آنچھ را درباره .این چند اشارت را بھ حکایت کشیدم

این فیلسوف بلند اندیشۀ ایرانی بھ نگارش آمده است تکرار کنم، بدیھی است 

دربارۀ رباعیات خیام تاکنون مطالب زیادی بھ نگارش در آمده است کھ مراجعھ
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بھ ھریک را بھ عھده خوانندگان محترم می گذارم، از سوی دیگر قصد آن ندارم 

بھ شرح حال خیام کھ آنھم برای ھمگان مبھم مانده است بپردازم کھ این کار کھ 

اگرھم راه بھ جائی می داشت دربارۀ بزرگان بی جانشین کاری عبث و غیر الزم 

نوابغی در حد خیام بھ شناسنامۀ زادگاھی، نژاد و تباری، زمانی و .خواھد بود

.افراد فرزندان فکر خویشنداین .مکانی و حتی نوع زندگی شخصی نیازی ندارند

ھمھ چیز، ھمھ جا و ھمھ کس و تمامی چند و چون ھا را در شخص خود متمرکز 

کرده و تنھا با اعالم نامشان تمامی آن ھویت ھا در دایرۀ ذھنی شنوندگان قرار 

خیام نھ تنھا فرزند .میگیرد و وجود اندیشمند این کسان بھ درخشش می نشیند

خیام نھ تنھا برای ایرانی، کھ برای نسل پیاپی .ۀ بشری استایران، کھ فرزند جامع

خیام نھ تنھا در نیشابور متوطن بوده و آرمیده است، کھ .انسان سخن گفتھ است

.در قلب ھر انسان آگاه در زنجیره زمان ھا وطن دارد

خیام با بودن خود، با اندیشۀ خود، با بینش و آگاھی سد شکنانۀ خود، با سؤاالت 

خ خود، با سرمستیِ  زندگی بخش خود، بودن را بھ معنای بودن، معنی بی پاس

خیام، اندیشھ خیام، شخصیت شعوری خیام، بازتاب .بخشیده و متجلی ساختھ است

چند قرن سکوت، خفتان، لب فروبستن، و فقر معلوماتی ملتی است کھ در سایۀ 

 عباسی و تاریکتر از تاریک برتری جوئی ھا و تحمیل سلیقھ و روش خلفای

اموی در ایران بھ وجود آمده است و از سوی دیگر پذیرش ناگھانی خیام آن ھم 

در سطح وسیع دنیای مسیحیت، محصول ضربات سھمگین حکومت کلیسائی و 

تفتیش عقاید در قرون وسطی و فوران رنسانس بوده است کھ شاخھ پرتستان را 

د، و ما می توانیم با توجھ در مسیحیت بارور کرد و اندیشھ ھای خیام را پذیرا ش

بھ پایھ ھای حاکمیت قرون متمادی در خلفای عباسی بھ شرایط پیدایش خیام در 

ایران و شرایط قبول اندیشھ ھای خیام در اروپا پس از تغییرات اساسی در آن 

سرزمین واقف شویم کھ بھ ما می فھماند ھمیشھ تأللو نور از دل ظلمت برمی 

حافظ ھم .شھ محصول زمان ھای تاریک و زجرآورندخیزد و نوابغ بلند اندی

روشنگر زمان سیاه و تقلب آمیز آل مظفر بود، فردوسی ھم برخاستھ در زمان 

.ستمکاری و ایران سوزی ترکان غزنوی
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خیام درست در زمانی بھ تبلور و نورافشانی اندیشھ ھای خود نشست کھ خواجھ

 تاثیر حکومت خلفای بغداد بھ نوشتن  نظام الملک با آن ھمھ دانش و سیاست تحت

را )بابک و مازیار(سیاست نامھ پرداخت و قامت رسای دو فرزند جانباز ایران 

کھ علیھ ستمکاری خلفای عباسی برخاستند، در زیر تازیانۀ تکفیر و ناسزا خونین 

خیام درست در لحظاتی بھ لطیف کردن زندگی و ظرافت افکار بر اساس .کرد

ھمت کرد کھ گروه اسماعیلیھ بھ فرمان حسن صبّاح بھ کشتن ھای  اشراق شعوری 

متعصبانھ بھ جای گفتگوی خردمندانھ روی آوردند کھ بین آن کھنھ کار سیاستمدار 

راه .و این کشتارگر پنھانکار راه سومی ھم وجود داشت، کھ خیام آن را برگزید

:ظریف و آزاد منشانھ ای کھ فریاد زد

 دانی و نھ  من           وین حرف معّما نھ تو خوانی و نھ مناسرار ازل را نھ تو

ھست از پس پرده گفتگوی من وتو           چون  پرده برافتد نھ تو مانی و نھ من

آن جوھر خردمندانۀ عجیبی کھ در اندیشۀ خیام بھ درخشش نشست و پایۀ اصلی 

دار کھ با حکومت افکار او را تشکیل داد و در جھت مخالف ظاھر بینان دنیا م

کلیسائی خود عواقبی وحشتناک برای انسان از فردا بی خبر تدارک دیده بودند تا 

ھمگان را از عذاب آخرت بترسانند و بر دنیایشان حکومت کنند، خروشان و 

جوشان بھ راه افتاد، بھ ذائقۀ تشنھ و خستھ شدۀ اروپائیان متحول شده و نو جو، 

ھ برداشِت شعرگونھ انگلیسی از اندیشھ ھایش را چنان لذت بخش و دلنواز آمد ک

کھ حتی نازک خیالی زبان خیام در آن نبود از بھترین شراب فرانسوی و ویسکی 

اسکاتلندی بھ مذاقشان گواراتر آمد و در انگلستان و سپس سایر کشورھای 

اروپائی ھمیشھ ابری و بارانی کھ بھ ندرت قرص ماه و مھتاب را با دلربائی مانند 

.بھای نیشابور می بینند، دیدن و خواندن چنین شعری ھنگامھ آفریدش

مھتاب بھ نور دامن شب   بشکافت        می خورکھ دمی بھتر از این نتوان یافت

می نوش و میندیش کھ مھتاب بسی        اندر سر خاک یک بھ یک خواھد  تافت

در "تساھل" روش چنان افکار آزادمنشانۀ خیام در پرتستان ھای انگلستان کھ

قرائت انجیل را انتخاب کرده بودند رسوخ کرد و چنان در مذاق کتاب خوانان 

انگلیسی خوشایند بود کھ چاپ ھای متعدد رباعیات خیام بر اساس ترجمھ
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فیتزجرالد یکی پس از دیگری نایاب شد و کلوپی در جمع ھنر دوستان انگلیسی 

در این کلوپ و سایر مجامع ادبی .شان گردیدپذیرای آزاد اندی"کلوپ خیام"بھ نام 

رباعیات خیام آن ھم بھ شکل انگلیسی آن کھ تنھا بار پیام خیام را بر دوش داشت 

و از شکوھمندی و زیبائی اشارات فاخر زبان فارسی بی بھره بود، گفتگوھائی 

پیرامون اندیشۀ خیام نیشابوری را تدارک دید و سابقۀ فکری خیام شناسی رواج 

حتی متعصب ترین افراد دینی در مسیحیت بھ باور یکتاپرستی خیام .افتی

براساس روش و اندیشۀ خاص او سر فرود آوردند و با اشتیاق عجیبی از زبان 

.فیلسوف ایرانی شنیدند سؤال بی جوابی را کھ با یکتاپرستی عجین بود

خواھد خواستیزدان  چو گل وجوِد ما  می    آراست      دانست زفعل ما چھ بر 

بی حکمش نیست ھرگناھی کھ مراست     پس سوختن قیامت از بھر چھ خواست

معموًال طبیعت مردم انگلستان و تا اندازه زیادی اروپائیان برای چند و چون 

زندگی محاسبات  دقیقی دارند  و برای  گذران  زندگی  حساب و کتاب تاجر 

در .لت ایران اختالف زیادی داردمآبانھ ای می کنند کھ با ملل شرق، خصوصًا م

دیدگاه چنان مردمی کھ با مشقات و زحمات زیاد از راه دریاھا بھ سرزمین ھای 

دورمیروند کھ با تجارت ھای پرمخاطره دریائی کشور مھ آلود و کم نعمت خود 

را غنی سازند، گفتگو از داشتن و نداشتن، حساسیت قابل توجھی را بھ ھمراه 

.ی زیادی ھم بھ دنبال می آورددارد کھ تشویق ھا

این حالت با احوال مردم ایران زمین کھ باری بھ ھرجھت زندگی کرده و بیشتر 

.از فعالیت ھای اقتصادی طالب خوشگذرانی ھستند تفاوت زیادی دارد

درچنان کیفیت زندگی، بی اعتنائی بھ بیش و کم زندگی و دم غنیمت شمردنِ  

کھ مباحث جدیدی را پیش رویشان گذاشت و خیامی حرف بسیار تازه ای بود 

جاذبیت کالم خیام در این مسیر شگفت انگیز است کھ مردم انگلستان و اروپا بھ 

:این گفتھ دل بسپارند

تا کی غم آن خورم کھ دارم  یا  نھ       وین  عمر بھ خوشدلی  گذارم  یا  نھ

رو  برم  برآرم  یا  نھپر کن قدح  باده کھ معلومم  نیست        این  دم  کھ  ف

تکانی کھ کتابخوانان انگلیسی و سپس اروپائی با خواندن مطالب خیام خوردند،
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یک تکان عمیق تاریخی بود کھ افسوس ھرگز در کشور ما و حتی در محیط 

دانشگاھی ما مورد بررسی و مطالعھ قرار نگرفت و بھ ھمان خوشایند اروپائیان 

گر این بررسی ضروری و فرھنگی صورت میگرفت از خیام دلخوش بودیم، کھ ا

و ریشھ یابی می شد، زمینۀ بسیار وسیعی برای گسترش تحقیق پیش میآمد و خود 

قبل از دیگران بھ شناخت خدمتگزاران ایران در تمام زمینھ ھا ھمت میکردیم و 

منتظر نمی ماندیم تا حافظ و خیام و بوعلی سینای ما را دیگران بھ ما معرفی 

.کنند

آری با این تکان عمیق، انگلیسی ھای دقیق و سخت کوش فھمیدند کھ می شود بر 

عمر ناپایدار بی اعتنا بود و می شود با احوال مستانھ و بی خبرانھ بھ دنیای 

تشریفاتی پشت پا زد و می شود برای رستگاری انسان و آزادی آزادگان و راحت 

و می شود در نوسازی این کھنھ خیالی اندیشمندان آرزوی جھان بھتری ھم داشت 

:رواق با شادابی و شور آفرینی خود را سھیم ساخت و ھمزبان خیام زمزمھ کرد

گر بر فلکم دست بُدی چون  یزدان          برداشتمی  من این فلک را  ِز میان

وز نو فلک  دگر  چنان   ساختمی           کآزاده  بھ  کام  خود  رسیدی  آسان

ن اروپای در حال جھش با خواندن این عبارات و اندیشھ ھای حکیم فضیلت شناسا

برای ملتی چون .نیشابوری چنان بھ جوش آمدند کھ خیام ایرانی، خیام جھانی شد

ملت انگلیس دلبستھ بھ نظم و تشریفات زندگی کھ غالبًا زن ومرد با لباس ھای 

یافتھ و بھ دلیل موقرانھ و چتر و دستکش در جزیره مھ آلود انگلستان پرورش 

کمبود منابع خاکی در آن سرزمین ھمیشھ مرطوب و بارانی در تکاپوی زندگی، 

پویا و جویا ھستند، و علم تجارت را پیشاپیش علم سیاست برافراشتھ و تالش ھمھ 

جانبھ را برای بیشتراندوزی بھ منظور بھروزی بھ کار می بندند، چھ اندازه این 

یرت انگیز و دلنشین باشد کھ مفھوم واقعی و حقیقی پیام شاعر ایرانی میتواند ح

آزمندی را از لب کوزه ای کھ چیزی در اَنبان جز معجون مستی آفرین ندارد، 

.بشنوند

لب  بر  لب کوزه  بردم  از غایت  آز         تا  زو  پرسم  واسطھ  عمر    دراز

ین جھان نمی آیی بازلب بر لب من نھاد و می گفت این راز        می  خور کھ بد

42



و اینک فارغ از پسند و قبول بیگانگان دربارۀ این ایرانی بلند اندیشھ، منِ  ایرانی 

با شمایِ  ایرانی در حدود استنباط خود بھ کاوش بنشینیم کھ آنچھ بھ نظر این 

اصراری بر تأکید گفتھ ھایم از سوی شما ندارم، .نگارنده رسیده است بازگو کنم

.ھشم اینست قدری شما ھم بیند یشید شاید در این نظریھ حقیقتی باشدتنھا خوا

بھ نظر نگارنده کھ در حّد توان فکری بھ اشارات و کنایات ادبی در زبان فارسی 

آشنائی دارم، خیام در تمامی گفتھ ھا و اشاراتش یک پایھ فکری را دنبال میکرده 

:است

ده ام داشتھ باشم، می روم، بدون آمدم، بدون آن کھ اطالعی از سرنوشت معّین ش

اکنون کھ این آمدن و رفتن را بدون اراده پذیرفتھ ام، .آن کھ رغبتی بر رفتنم باشد

:بھ چھ دلیل و با چھ تقصیری باید در فردا پاسخگوی رفتار بی ارادۀ خود باشم

ندبر من  قلم  قضا  چو بی  من  رانند          پس نیک و بدش را زِ  چھ از من دان

دی بی من وامروزچودی بی من وتو        فردا  بھ  چھ  حجّـتم  بھ  داور   خوانند

و

بر  رھگذرم  ھزار  جا  دام      نھی         گوئی  کھ   بگیرمت  اگر  گام  نھی

یک ذرّه ز حکم تو جھان خالی نیست        حکمـم  تو  کنی و عاصیم  نام  نھی

ادراکی بھ احوال شیدائی می رسد برای تسکین و ھنگامی کھ در این سرگیجھ 

خاطر آشفتھ و جستجوگر خویش دلیل بی دلیلی پیشین از احوال مبھم گذشتھ در 

فردای مبھم آینده را چنین بیان می کند و آرامش یک انسان تسلیم شده را بدست 

:می آورد

تو،  دیخوش باش کھ پختھ اند سودای تو، دی       فارغ  شده اند  از  تمنای  

قصھ  چکنم  کھ  بی  تقاضای  تو  دی       دادند  قرار  کار  فردای   تو، دی

این ھمان خیام مشوش و پرسش کننده از فردای داوری در نیک و بد بدون ارادۀ 

خود اوست کھ در این حالت قرارگاه فردای خود را بھ سامان می بیند و در ھمین 

اریک فردا خبری ندارد امروز را غنیمت راستای اندیشۀ متغیر کھ از دنیای ت

:دانستھ و برای امروز در حال گذر خود زندگی را تدارک می نماید

خیام  اگر ز باده  مستی خوش باش          با  ماھرخی  اگر نشستی  خوش باش
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چون عاقبت کار جھان نیستی است          انگار کھ نیستی چو ھستی خوش باش

 پیام کھ بھ اندازۀ صدھا کتاب مطلب دارد، چھرۀ خیام و در این رباعی پر

برخالف تصور گروھی کھ او را منفی باف و مأیوس معرفی می کنند، چنان 

امیدوار و زندگی طلب و درخشان می شود کھ با تمام دوران نیستی دراز مدت تا 

:ابد یک لحظھ، ھستی را غنیمت می شمارد

.و اینست خیامی کھ من می شناسم

یم و بھ مدد اندیشۀ آزاد و خارج از قیود تحمیل شدۀ متعارف کھ ھیچ ارتباطی بیائ

ھم بھ باورھای مقدس دینی ندارد ھمت کنیم کھ از قافلۀ خردمندشناسان جھان 

و خیام کشور خود و خیام ھای زمان را کھ در پیدایش ایشان مانعی .عقب نمانیم

 را قبل از اینکھ فیتزجرالدھا در دستگاه خلقت نیست و تمامی اندیشمندان آزاده

بشناسند خود شناسائی کنیم، تا ھمگام با دیگر ھوشمندان جھان فرھنگ فکری 

خود را بالنده و پویا کرده باشیم و این ھمھ میســــــر نیست مگر آنکھ حُّب و 

.بغض ھای ناشی از خودخواھی و حسد را از وجود خود بیرون سازیم

 کسانی دارم کھ خیام را موحد یکتاپرست نشناختھ و بھ سخن آخر پیامی برای تمام

نظریات زندگی بخش او را کھ بھ خرافھ زدایی می پردازد، بی انصافانھ بھ 

باورھای بنیادی او می کشانند و تمرکز روحی و توحیدی این فیلسوف پرپیمانھ را 

متزلزل می انگارند و گاھی ھم برای حرمت ظاھری بھ خیام منجم، خیام 

، خیام ریاضیدان، بھ دو انسان متفاوت بھ نام ھای خیام اشاره می کنند کھ فیلسوف

اشارات و کنایات وطن کرده در رباعیات را بھ آن خیام موھوم و ساختھ شده 

اما این مطلب .نسبت دھند تا بھ زعم ایشان چیزی از خیام دانشمند کم نشده باشد

 جا مانده باشد نمی کاھد و با این دیدگاه چیزی از اصل موضوع کھ رباعیات بھ

سخن جامعۀ خیام پسند جھانی ھم دربارۀ خیامی است کھ این رباعیات را بھ 

:بشریت اھدا فرموده

با تو بھ خرابات اگر گویم  راز           بھ زانکھ بھ محراب کنم بی تو نماز

ای اول و ای آخر خلقان ھمھ تو         خواھی تو مرا بسوز و خواھی بنواز

" دانیم کھ موالنا جالل الدین بلخی در ھمین اشارت فرمودهمی مرا چو قبلھ تو:
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"و یا حافظ قدسی اندیشھ می فرماید"باشی نماز بگذارم در خرابات مغان نور :

و خیام در اینگونھ احوال پیشتاز معرکۀ پرعزّت اندیشمندی بوده "خدا می بینم

:است و اینست خیامی کھ من می شناسم

جُود ازل بود مرا انشا کرد         بر من ز نخست در عشق امال کردچون 

آنگاه  قراضھ   ریزۀ  قلب   مرا          مفتاح  در  خزائن  معنــــــا  کرد

آنگاه فردوسی رو بھ حافظ کرد و گفت بھتر است مثل خیام ببینیم دیگران درباره 

ر حقیقت مثل حالج شھید راه او د.کسروی را خوب می شناسید.شما چھ گفتھ اند

اکثر ما این سعادت را روی زمین داشتیم کھ در راحتی و امنیت .گفتارش شد

خانھ ایکھ در آن زندگی میکردیم بنویسیم و با عمر طبیعی کارمان را بھ اتمام 

.ولی این دوستان عمر زمینی اشان بخاطر عقایدشان کوتاه شد.برسانیم

چرا دیوان حافظ را آتش زدی؟:رسیدفردوسی رو بھ کسروی کرد و پ

خوبی دین بھ اندازه ذھن دیندار است و آنھا کھ "قبًال گفتھ بودید، : کسروی گفت

حتی خود ".فھم کمتری دارند، بھ آسانی میشود بوسیلھ دین آنھا را گمراه کرد

حافظ گفتھ،

راکترا چنانکھ توئی ھرنظر کجا بیند          بقدر دانش خود ھرکسی کند اد

مردم دیوان حافظ را برای گرفتن فال باز میکنند و وقتی معنی یک غزل او را با 

فھم کم خود، بدون خواندن تمام دیوان برای خودشان معنی میکنند، بھ بی قیدی و 

در حالیکھ آنان کھ تمام دیوان او را خوانده اند میدانند کھ او .خرافھ رانده میشوند

.فرد خردگرائیست

حافظ کسی بود آگاه          کھ لطف طبع و سخن گفتن دری داندزشعر دلکش 

در آن شرایط  سخت زمانش حافظ برای تمام دورانھا نوشت کھ در خور ستایش 

.است

اگر کسی خارج از ایران و بدون ھیچ اطالعی از تاریخ ایران دیوان شاعران ما 

.شتھ باشدرا بخواند، میتواند تجسم خوبی از وضعیت اجتماع آن زمان دا

در دوران شما، دستگاه خالفت و خلیفھ زیر قبا و عمامھ طایفھ ھای قریشی با
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تکیھ بر اصل حاکمیت قریش و انتصاب خلیفھ از این قبیلھ، فقط در بغداد حکومت 

از نظر سامانیان و غزنویان، خلیفھ بغداد مثل ملکھ انگلستان و نفوذ او .میکردند

وران شما توانستید کاخ بلندی را بسازید کھ از باد و در این د.بر استرالیا بود

طوفان تاریخ آسیبی نبیند و نخل بلندی را کاشتید کھ در سایھ آن گزندی بھ 

ھر ایرانی کھ ھوش و خرد  دارد کتاب شما را مقدس .فرزندان ایران نرسد

.میداند

ی و جالل الدین ھم کھ در راحت.ھرج و مرج در دوران عطار و سعدی کم بود

حمایت مریدانش در قونیھ زندگی راحتی داشت و میتوانست با رقص و آواز شعر 

.بگوید و آخوندھا تھدیدی برایش نباشند

خیامِ  ریاضی دان و دانشمند نجوم از سر تفنن شعر میگفتھ و برعکس اعتقاد 

عمومی کھ خیام را فردی المذھب و دائم الخمر میدانند، باید بگویم خیام دانشمند و 

.ریاضی دان و شخصی خدا شناس و بھ احتمال زیاد بھ ندرت شراب می نوشیده

تظاھر بھ شراب خواری بین تمام شاعران فقط یک مبارزه بدون خشونت با دین 

.اجباری بوده است

ولی حافظ در سیاھترین و پرحادثھ ترین ادوار تاریخ بسر برده است، دوران 

 مظفر ھریک برای استیال بھ شیراز خون بار و وحشت آلودی کھ شاھزادگان آل

پدر و فرزند کور میکردند و برادر میکشتند و شیراز مرتبًا بدست این شاھزادگان 

خودکامھ با خونریزیھای فراوان دست بھ دست می گشت  و آخوندھا و محتسب 

چنانکھ خودش گفتھ،.ھا غوغا میکردند

خدایرا بھ میم شست و شوی خرقھ کنید

کھ من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع

در چنین شرایطی آنچھ را کھ شما و عطار و سعدی و موالنا و خیام گفتھ اید او 

مردم عوام کھ با افکار و درد ورنج او از دست زاھدان .در ایھام می گفتھ

.متظاھر مطلع نیستند، از اشعارش  تعبیر غلط می کنند

.میتوان دھۀ روشنگری و انقالب فکری در ایران دانستدھۀ بیست در ایران را 

بعد از یک دوران دیکتاتوری و بعد از جنگ دوم جھانی، آزادی اندیشھ تنھا راه
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اگر در چنان شرایطی ایران میتوانست از .نجات ایران و بازگشت دمکراسی بود

برود، بند تعصبات دینی آزاد شود و با ھمان شدت در راه آزاد اندیشی پیش 

.احتماًال ایران میتوانست کمتر از نیم قرن دروازه ھای تمدن بزرگ را ببیند

برداشت غلط از اشعار حافظ، میتوانست انقالب فرھنگی ایران را بھ اعتقاد من 

از این جھت من میبایست کاری میکردم و سوزاندن کتاب حافظ .بھ بیراھھ ببرد

او بود واال من از ارادتمندان فقط در جھت جلوگیری از تعبیر غلط اشعار 

اگر حافظ ھمزمان من زندگی میکرد، مسلم بدانید کھ قاتلین من اول او را .اوھستم

.ترور میکردند

.آیا با آنھا در اینجا روبرو شده ای.حرف از قاتلین خودت زدی:فردوسی گفت

دن قاتلین بلھ، اتفاقًا من از ھمان سالی کھ در دادگستری تھران ترور شدم منتظر آم

و فتوا دھندگان و حتی وزیران و نمایندگان مجلس کھ عمل ترور مرا حقم 

گناھکاران در اینجا از شدت پشیمانی و شرمساری ھمیشھ سر بھ .میدانستند بودم

زیر دارند و بھ ندرت باال را نگاه میکنند ولی وقتی بھ آنھا سالم کردم، نگاھی 

فقط ھژیر آمد و . توانستند چیزی بگویندبمن کردند، گویا الل شده بودند و نمی

او معذرت خواست و توضیح داد در آن اوضاع حساس .کلی باھم صحبت کردیم

احتیاج بھ حمایت قم داشت و مصلحت سیاسی در تائید مھدورالدم بودن من بوده 

الزم نیست من بخواھم بھ تو درس تاریخ بدھم ولی میدانی :ھژیر می گفت.است

وقتی بھ .ی از روش ھای معمول در صدر اسالم بوده استترور سیاسی یک

.برادری ماموریت داده میشود کھ برود و برادرش را ترور کند، این میشود سنت

.بھمین دلیل در ھزار و چھارصد سال بعد بصورت قانونی بر آن فتوا میدادند

 قتلھای ولی ترور من و تو در مقابل آن ھمھ قتل و ترور در زندانھا و شکنجھ و

زنجیره ای و کشتارھای خیابانی کھ پنجاه سال بعد اتفاق افتاد، شاید بتوان گفت 

اما ترور شما نقطھ عطفی در تاریخ معاصر ایران و .بسیار کم اھمیت است

شروع نھضتی شد کھ تمام دستاوردھای انقالب مشروطھ و آزادیخواھی ملت 

.ایران را بباد داد

متوجھ حالت سکوت و تفکر فردوسی شد کھوقتی کسروی نشست، نگاه ھا 
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تاریخ غم انگیز ھزار و چھارصد سالھ ایران را در یک لحظھ در نھانش کنکاش 

چھرۀ او بھ زبان بی زبانی می گفت کھ .میکرد

"بر ایرانیان زار و گریان شدم"

ان راحت تنھا شامل و امّا، الزمھ سعادت ابدی در بھشت و بعبارت دیگر، وجد

سھ بُعِد پندار و کردار و گفتارِ  نیک انسانھا در زندگی برروی خاک نیست، بلکھ 

و آن چگونگی تاثیر گذاشتن بر زندگی دیگران !شامل بعد چھارمی ھم ھست

درویشی کھ تمام زندگیش در چھارچوِب سھ فرمان زرتشت بوده، ممکن .است

ش در سعادتمندی دیگران، در بھشت برایش اســـــت بی تفاتی او و موثر نبودن

.ھمین بُعِد عذاب آور باشد

خوشا بحال آنانکھ با نبوغ ذاتی خود توانستھ اند عالوه بر داشتن یک زندگی 

ھمراه با راحتی وجدان، حداقل سعی کرده باشند  بھ دیگران کمک کرده و در 

ِ  زرد شخص توانا بعبارت دیگر، رخ.رسیدن مردم بھ خوشبختی تاثیر گذار باشند

.بھ خاطر غمِ  بینوا، بُعِد چھارم سھ فرمان است

تو کز محنت دیگران بی غمی              نشاید کھ  نامت نھند  آدمی

سعادت ابدی و وجدان راحت در بھشت وقتی بھ کمال میرسد کھ انسانھا در 

.سعادتمندی دیگران نیز تاثیر گذار بوده باشند

ی با اجرای  سھ فرمان بھ بھشت آمده اند، بخاطر بی تفاوت آنھاکھ در زندگی زمین

بودن در مقابل رنج دیگران روی زمین، در بھشت، لحظاتی بھ دوزخِ  فکری 

.وارد میشوند و مثل دوزخیان احساس ندامت و سکوت میکنند

:فردوسی بعد از لحظھ ای سکوت و تفکر گفت

 زندگی بھتر و خوشبختی دیگران چگونھ میتوانیم ببینیم کارھایمان در زمین برای

.دوستم سعدی در این مورد سخن زیادی برای گفتن دارد.مفید و موثر بوده

دوستم فروغی کھ اینجا نشستھ، می گوید کھ ارجمند ترین کتاب نظم :سعدی گفت

من میگویم......فارسی شاھنامھ فردوسی است و 

اگرچھ پیش خردمند خامشی ادب است

ن بھ کھ درسخن کوشیبھ وقت مصلحت آ
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 نگاھی بھ فھرست مطالب گلستان و بوستان و غزلیات من، بھره مندی مرا از 

.شاھنامھ نشان میدھد

درست است کھ بعد از سیصد سال تسلط خشونت بار بیابانگردان و دوران 

ظلمت، اشعار رودکی اولین مشعلی بود کھ در پھنھ تاریک ادبیات فارسی  روشن 

رتو نورافکنی ھمچون شاھنامھ فردوسی راه برای بقیھ روشن و شد، ولی در پ

.ھموار شد

ھزار سال است کھ شاھنامھ فردوسی کتاب درس و راھنمای مردمی است کھ 

.ھویت ایرانی دارند و زبانشان فارسی است

در سیرت پادشاھان، در اخالق درویشان، در فضیلت قناعت، در :در گلستان

جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت، در آداب فوائد خاموشی، در عشق و 

در عدل و تدبیر و رأی، در احسان، در عشق و :صحبت، و ھمچنین در بوستان

مستی و شور، در تواضع، در رضا، در قناعت، در عالم تربیت، در شکر بر 

عافیت، در توبھ و راه صواب،  کتاب درس و راھنمای من شاھنامھ فردوسی بوده 

ور خالصھ چند مثالی می آورمبط.است

:فردوسی می گوید

ز  نا پاکزاده    مدارید     امید             کھ  زنگی بھ شستن  نگردد سفید

:من می گویم

مالمت  کن  مرا چندانکھ  خواھی           کھ  نتوان  شستن  از زنگی  سیاھی

:فردوسی می گوید

  شب و شاھد و شھد و شمع و شرابازین  پنج  شین روی رغبت متاب           

:من می گویم

شب است وشاھدوشمع وشراب وشیرینی      غنیمت است دمی روی دوستان بینی

:فردوسی می گوید

کھ  چون بچّھ شیر نر پروری           چو دندان کند  تیز کیفر بری

:من می گویم

ردریدیکی بچۀ  گرگ  می پرورید          چو پرورده شد خواجھ را ب
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:و در جائی کھ تتبّع جایز نبوده گفتھ ام

چھ خوش گفت فردوسی   پاکزاد        کھ  رحمت  بر آن  تربت پاک  باد

میازار موری کھ دانھ کش است       کھ جان دارد و جان وشیرین خوش است

در میان شاھان عادل، مقام کورش ھم طراز فردوسی در میان شاعران ارجمند 

 ھمانطور کھ باد و بارانِ  تاریخ نتوانست بنای بلند شاھنامھ را آسیبی .ایران است

برساند، فرمان کورش ھم کھ بر لوحۀ گِلی نوشتھ شد، بعد از دو ھزار و پانصد 

سال خمیر مایھ اعالمیھ جھانی حقوق بشر است و در جائی این لوحھ در کنار 

.شعری از من زیارتگاه آزادیخواھان جھان است

ردوسی، عطار، جالل الدین بلخی، خیام، حافظ ، من و ھزاران شاعر رودکی، ف

ایرانی دیگر، نوشتھ ھایمان بازگو کننده اوضاع اجتماعی زمان خودمان بوده و 

اگر مقصود ما مال و مقام .آنچھ را کھ نوشتھ ایم برای اصالح جامعھ بوده است

باشیم و ثنای سلطان را می بود میتوانستیم در دربار شاھان زندگی مرفھ ای داشتھ 

ما مورخ نبوده ایم ولی خواندن نوشتھ ھای ما، تاریخ و اوضاع زمان ما .بگوئیم

اصالح قوانین بیابانی و آموزش و ھدایت مردم بھ .را بھ روشنی نشان میدھد

.زبان شعر کار ما بوده است

قدرت اجرائی در دست شاھان بوده و قدرت قانون گذاری بیشتر در دست 

.کار ما فریاد زدن از دست این سھ، شیخ و شحنھ و شاه بوده است.تمدارانشریع

بھترین قانون و بھترین مجری قانون در :ولی مشکل چھارمی ھم وجود دارد

این را ما میدانستیم و اشعار .اجتماعی کھ تعلیمات اجتماعی ندارند بی فایده است

 شیخ و شحنھ و شاه بوده و ھمھ ما نشا نگر اعتراض بی پرده و یا در ایھام بھ

نصف بیشتر دیوانھای ما در راستای تعلیم و تربیت مردم است تا بتوانند قوانین 

.خوب را تدوین و اجرا کنند

در جواب این سوال کھ چگونھ کارھای ما شاعران و نویسندگان در زمین برای 

 ھزار زندگی بھتر و خوشبختی دیگران مفید و موثر بوده، باید بگویم، بیش از

سال است کھ ما با حربھ قلم  و زبان خوش،  بی عدالتی مجریان قانون و 

ریاکاری و تزویر شریعتمدران و ناآگاھی مردم  را بازگو کرده ایم بھ امید بیداری
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اگر در این مبارزه توفیقی نداشتھ ایم، علت .و حرکت آنھا بسوی زندگی بھتر

. استکمی نفوذ کالممان در مردم و عوام بوده

نصیحت شیخ و شحنھ و شاه، بھ اعتقاد من، وقتی مردم نا آگاه باشند فایده ای 

این را مرِد شریفی از فرانسھ بنام مونتسکیو در دو کتاب قرارداد اجتماعی .ندارد

خالصھ کالم اینکھ، نوشتن بھترین .و تعلیم و تربیت بھ تفسیر توضیح داده است

.انون باید با تعلیمات اجتماعی ھماھنگ باشدقوانین وانتصاب بھترین مجریان ق

واال در اجتماعی کھ مردمِ  نادانی داشتھ باشد، قوانین خوب و نصیحت شیخ و 

پس باید دید کھ چگونھ نوشتھ ھای ما در ھزار سال .شحنھ و شاه فایده ای ندارد

.گذشتھ بین مردم و عوام تأثیر گذار بوده است

 رازی بھ زمین بازگردد و ھمراه یک طلبھ جوان مجسم کنید کھ بعد از ھزار سال

از مدرسھ فیضیھ قم بھ دھی بروند تا اعتقادات و برنامھ ھایشان را برای مردم 

مسلمًا .توضیح بدھند و بعد از رای گیری یکی از آن دو کدخدای آن ده بشود

رازی حتی روز رای گیری را ھم نخواھد دید و خیلی زود مھدورالدم و توسط 

شاید حافظ با نوای خوش سازش و کالم شیرینش با .بھ قتل خواھد رسیدشحنھ 

رندی و در ایھام  بتواند زنده بماند ولی او ھم در انتخابات از آن بچھ شیخ شکست 

.خواھد خورد

پس گرفتار در مثلث نکبِت شاه و شیخ و شحنھ، تنھا راِه نجاِت مردم و عوام از 

.ردم بوده و ھستدست این سھ نیروی حاکم ھمت خود م

.شاھان نصیحت پذیر ھستند مگر آنکھ ذاتًا احمق و خرافی و ضعیف النفس باشند

.شیخ نصیحت پذیر نیست، چون اساس اعتقادی او تغیر ناپذیر است

پیش زاھد ازرندی دم مزن کھ نتوان گفت       با طبیب نامحرم حال درد  پنھانی

 من اگر مِھر نگاری بگزینم چھ شودواعظ شھرچو مِھر مَلک و شحنھ گزید      

.شحنھ فرمانبردار شیخ است و امیدی بھ نصیحت پذیری او ھم نیست

بھمین دلیل در دوران شاھان عادل و نیک نفس مردم از ظلم شیخ و شحنھ در 

.امان بوده و در رفاه نسبی بسر برده اند

.نھ نقد کرده اندرازی و خیام، این دو دانشمند، اصل و ریشھ اعتقاد شیخ را خصما
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ھمانطویکھ باغبان میتواند .کار مشکلی کھ ھرگز نمیتواند نتیجھ دائمی داشتھ باشد

ولی سال بعد در ھمان فصل .برای یک فصل، باغ را از علف ھرز پاک کند

ھمانطور کھ تخم و ریشھ علف در .علف دوباره از زمین سر بیرون می آورد

.ماوراء طبیعۀ غیرممکنی معتقد باشدخاک ھست، بشر ذاتًا میخواھد بھ 

ولی مبارزه رندانھ حافظ مرا بیاد باغبانی میاندازد کھ علف را با ریشھ و خاکش 

از زمین بر می دارد و بھ چراه گاه چھارپایان منتقل میکند تا کھ خرافات را فقط 

.آنھا نشخار کنند

 آنکھ از خودم من ترجیح میدھم درباره حافظ، این ھمشھری عزیزم صحبت کنم تا

.و مبارزه ام با خرافات بگویم

دیدم شعر دلکش حافظ بمدح شـاه       یک بیت ازاین قصیده بھ از صد رسالھ بود

:حافظ برای مصونیت از آزار شیخ و شحنھ در جائی میگوید

صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ       ھرچھ کردم ھمھ ازدولت قرآن کردم

.کھ قرآن را در چھارده روایت از بر میداند در جای دیگر میگوید 

!واعظان این دو بیت را دلیل دلبستگی او بھ دین می دانند

اول اینکھ در طول تاریخ تمام آنھا کھ سرشان بخاطر نقد دین و خرافات روی 

چوبھ دار رفت، از حالج گرفتھ تا کسروی و حتی ھزاران کشتھ و زندانی اخیر 

 مسلمان و قرآن خوان و کامًال آشنا با اصول دین و فقھ در سرزمینمان ایران، ھمھ

سراینده داستان موسی و شبان یک آخوندزاده و خودش معلم دین و فقھ .بوده اند

دشتی نویسنده کتاب بیست و سھ سال و کسرویِ  شھید در جوانی لباس .بود

دانستن بنابراین .آخوندی می پوشیدند و اطالعات آنھا بھ درجھ اجتھاد می رسید

ھمانطوریکھ .قرآن در چھارده روایت نمیتواند دلیلی بر اعتقادات حافظ  باشد

نمیتوانیم شخصیت معنوی تیمور لنگ را بھ آن دلیل کھ او قرآن را از بر میدانستھ 

.و میتوانستھ قرآن را از آخر بھ اول از بَر بخواند، او را قضاوت کنیم

.سیقی دان است نھ حافظ قرآندوم اینکھ حافظ بھ معنی نوازنده و مو

.سوم اینکھ دیوان حافظ را باید کامل خواند تاکھ بھ مقصود حافظ پی برد

در حقیقت آنچھ را کھ شما در آخر شاھنامھ نوشتید، کھ غم نامھ مردم ایران بعد از
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.شکست ایرانیان از تازیان بود، حافظ ھم ھمان حکایت را تکرار کرده

:شما گفتھ اید

 تخت  منبر  برابر  کنند           ھمھ  نام  بوبکر  و  عمر  کنندچو با 

چو روز اندر  آید  بروز  دراز           شود  ناسزا  شاِه  گردن  فراز

کشاورز  جنگی  شود   بی ھنر           نژاد  و  ھنر  کمتر  آید   ببر

نیاید    بکارشود  بندۀ    بی ھنر     شھریار           نژاد  و  بزرگی  

بگیتی  کسی  را  نماند      وفا             روان  و زبانھا  شود   پرجفا

از ایران  وز ترک  وز تازیان             نژادی   پدی  آید  اندر  میان

ھمھ  گنجھا  زیر    دامن  نھند              بمیرند و کوشش بدشمن دھند

       کسی  سوی   آزادگی  ننگردچوبسیار از این داستان  بگذرد      

شود خوارھرکس کھ ھست ارجمند         فرومایھ  را  بخت گردد  بلند

پراکنده  گردد    بدی  در  جھان            گزند  آشکارا  و  خوبی  نھان

:و حافظ شیرین سخن سرگذشت را اینگونھ می گوید

 دان عشقی بشنوتواین حکایتزان یار دلنوازم  شکریست  با شکایت        گرنکتھ

بی مزد بود و منت ھرخدمتی کھ کردم           یارب مبادکس رامخدوم بی عنایت

رندان  تشنھ  لب  را  آبی  نمیدھد کس          گوئی ولی شناسان رفتندازین والیت

درزلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا        سرھابریده بینی بی جُرم وبی جنایت

زه ماراخون خوردومی پسندی     جانا روا  نباشد  خونریز  را حمایتچشمت بغم

دراین شب سیاھم گم گشت راه مقصود         ازگوشۀ برون آی ای کوکب  ھدایت

ازھرطرف کھ رفتم جزوحشتم نیفزود          زنھارازین بیابان وین راه بی نھایت

 بخوانی در چارده  روایتعشقت رسد بفریاد ار خودبسان حافظ          قرآن زبر

:از آنطرف با این روشنی اعتقاد دینی خودش را بیان می کند

    تبارک اهللا ازاین فتنھ ھا کھ درسرمااست سرم بھ دینی و عقبی فرو نمی آید   

 ولی آنجا کھ عقاب تیزبینش با نھیب تندبادی بصخرۀ ناھمواری میخورد، مانند 

 زبون سیل حوادث نمی بیند بلکھ با ارادۀ بزرگ دیگران زاری نمیکند و خود را

:راه عالجی میجوید تا حادثھ را دور کند و دوباره بآسمان پرصفای خیال بال کشد
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کھ خون عاشقان ریزداگرغم لشکرانگیزد

من وساقی بھم سازیم وبنیادش براندازیم

بر دل چون فردوسی در مرگ و مرثیھ نوردیده ای کھ با رفتن خود داغی بزرگ 

:او گذارده، وقتی فردوسی می گوید

کنون او سوی روشنائی رسید            پدر را ھمی جای خواھد گزید

حافظ  ھم می گوید

روی خاکی و نم اشک مراخوارمدار       چرخ فیروزه طربخانھ ازین کھَگِل کرد

ا کھ ولی این نالھ ھا و شکست ھای حافظ است کھ بدینگونھ تجلی میکند تا بھ آنج

با مالئک آسمان میرقصد و دست آنھا را گرفتھ بمیکده ازلی و ابدی خود میکشاند

حافظا خلد برین خانۀ موروث من است         اندراین منزل ویرانھ نشیمن چکنم

حافظ می گوید کھ از زاھد عالی مقام استفتا و فتوی نخواھید

نیست زاھد عالی مقام راراز درون پرده زرندان مست پرس             کاین حال 

زاھدظاھرپرست ازحال ماآگاه نیست    درحق ماھرچھ گویدجای ھیچ اکراه نیست

ما  را ز منع عقل مترسان ومی بیار         کان شحنھ دروالیت ماھیچ کاره نیست

حافظامی خورورندی کن وخوش باش ولی   دام تزویرمکن چون دگران قرآن را

ائی نبود     بھتراززھدفروشی کھ دروروی وریاستباده نوشی کھ دروروی و ری

فقیھ مدرسھ دی مست بودوفتوی داد             کھ می حرام ولی بھ زمال اوقافست

درمذھب ما  باده حاللست و لیکن            بی روی توای سرو گل اندام حرامست

ی کند، درحالیکھ حافظ مدام زاھدان دین فروش و واعظان را مؤدبانھ انتقاد م

.ارادت و احترام خود را بھ زرتشتیان و تبعیدگاه آنھا، یزد، اینگونھ یاد می کند

ای صبا باساکنان شھر یزد ازمابگو         کای سرحق ناشناسان گوی چوگان شما

گرچھ دوریم ازبساط قرب ھمت دورنیست          بندۀ  شاه شمائیم  وثناخوان شما

ھمتی               تاببوسم ھمچو اختر خاک ایوان شماای شھنشاه بلند اختر خدا را 

از آن  بدیر مغانم  عزیز  میدارند            کھ آتشی کھ نمیرد ھمیشھ در دل ماست

گرپیرمغان مرشدمن شدچھ تفاوت         درھیچ سری نیست کھ سّری زخدا نیست
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رد صبحگاه  منست منم کھ گوشھ میخانھ خانقاه منست          دعای  پیرمغان و

آن روز بر دلم درِ  معنی گشوده شد         کز ساکنان  درگھ  پیر مغان  شدم

ولی حافظ از حلقھ پیر مغان ھم بیرون آمده و بھ دنیائی باالتر از آن پرواز می 

.کند

تا ز میخانھ  و می نشان خواھد  بود          سر ما  رَِه  پیر مغان  خواھد  بود

ن ازازلم در گوش  است         برھمانیم کھ بودیم و ھمان خواھد بودحلقھ پیرمغا

بروای زاھدخودبین کھ زچشم من وتو       رازاین پرده نھانست و نھان خواھدبود

و باالخره

بباغ  تازه  کن  آیین  دین  زردشتی           کنون کھ  اللھ برافروخت  آتش نمرود

          ھر آنچھ می طلبد جملھ باشدش موجودبود کھ مجلس حافظ  بیمن  تربیتش 

حافظ ھمیشھ از خضر و  اسکندر باھم یاد میکند و آن بدین معنی است کھ او 

شخصیت افسانھ ای خضر را متعلق بھ اسطوره ھای ایرانی و شاھنامھ میداند تا 

.کھ تورات و کتابھای مربوطھ

:دیوان او با شعری از یزید شروع می شود

ھا الساقی ادرکأسًا و ناولھا      کھ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھااال یا ای

از اولین شعر کھ از ساقی میخواھد جام شرابش را پر کند تا آخر دیوان، شراب و 

:میخانھ و خرابات و دیر مغان برایش حالل تر از شیر مادر است

ش کھ کاریست  کردنیخون پیالھ خور کھ حاللست  خون او           درکار یار با

رندی آموزوکرم کن کھ نھ چندان ھنرست      حَیَوانی کھ ننوشد می و انسان نشود    

زاھدان ریاکارِ  سالوس، ھمان شیخ وشحنھ کھ حتی نمیتوانند کتابی را بیاورند کھ 

در زیبائی کالم و محتوی با سخن حافظ  برابری کند، سعی کرده اند از ھمان دو 

 بھ قرآن اشاره کرده استفاده کنند و از او یک شاعر مسلمان شعری کھ حافظ

او شیخ و شحنھ را بھ باد انتقاد می گیرد و بھ صراحت می گوید.بسازند

چو  طفالن  تا  کی ای  زاھد فریبی         بھ سیب  بوستان  و شھد  و   شیرم

ان نشودگرچھ برواعظ شھراین سخن آسان نشود      تاریا ورزد و سالوس مسلم
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.ای زاھِد ریا کارِ  سالوس، قبای آلوده بھ شراب بھتر از سجاده تواست:می گوید

شیخ و شحنھ با ابداع معانی دیگری برای شراب، جام شراب، ساقی، معشوق و 

در حالیکھ ابھام و ایھامی در .غیره، می خواھند اشعار او را مذھبی تعبیر کنند

ر تمام دیوانش حرفش را زده تا جائیکھ یک اشعار حافظ نیست و او بصراحت د

:بچۀ دبستانی ھم بھ آسانی اشعار او را می تواند معنی کند

دلم زصومعھ بگرفت وخرقھ سالوس      کجاست دیرمغان و شراب ناب کجاست   

ھاشا کھ بھ موسم گل ترک می  کنم        من الف عقل میزنم  این کار کی  کنم

م   در    آرد         بجز   ساغر   کھ  باشد      دستگیرمغم   گیتی  گر  از  پای

بفریادم   رس  ای   پیر     خرابات         بیک    جرعھ  جوانم  کن  کھ  پیرم

قدح  پرکن  کھ من در دولت  عشق         جوانبخت    جھانم    گرچھ     پیرم

 غم  بجز   ساغر نگیرمقراری   بستھ ام   با   می   فروشان         کھ   روز 

برسرتربت من بامی ومطرب بنشین        تا ببویت زلحد رقص کنان  برخیزم

حاش هللا کھ نیم معتقد طاعت خویش        این قدرھست کھ گھ گھ قدحی مینوشم

حدیث عشق زحافظ شنونھ ازواعظ         اگرچھ صنعت بسیار درعبارت کرد

       خبردھید کھ حافظ بمی طھارت کرداگر امام  جماعت طلب  کند امروز  

آن روز بر دلم دِر معنی گشوده شد         کز  ساکنان  درگھ  پیر مغان شدم

اگر   گفتم  دعای  می     فروشان          چھ   باشد حق  نعمت   می گزارم

االای پیرفرزانھ مکن عیبم زمیخانھ     کھ من درترک پیمانھ دلی پیمان شکن دارم

ز نظر حافظ عشق و شراب و معشوق پاشنھ آشیل و چشم اسفندیارِ   واعظان و ا

زاھدان ریاکار است و آنجا کھ آنھا نماز و روزه و خمس وزکات را راه رفتن بھ 

بھشت میدانند، حافظ می گوید

کنون کھ میدمدازبوستان نسیم بھشت       من وشراب فرح بخش ویارحورسرشت

میگوید        نھ عاقلست  کھ نسیھ خرید و نقد  بھشتچمن  حکایت اردی بھشت  

بمی عمارت دل کن کھ این جھان خراب   برآن سرست کھ ازخاک ما بسازدخشت

قدم  دریغ  مدار از جنازۀ  حافظ           کھ گرچھ غرق گناھست میرود بھ بھشت
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شتحافظا روزاجل گربکف آری جامی       یکسرازکوی خرابات برندت بھ  بھ

باخرابات نشینان زکرامات مالف          ھرسخن جائی و ھر نکتھ مکانی دارد

غالم       ھمت    آن        نازنینم              کھ کار خیر بی روی و ریا کرد

مقام  اصلی  ما  گوشھ    خراباتست         خداش خیردھاد آنکھ این عمارت کرد

    بیا کھ سود کس برد کاین تجارت کردبھای بادۀ چون لعل چیست جوھرعقل   

مرید پیر مغانم ز من مرنج  ای شیخ          چرا کھ  وعده توکردی و او بجا آورد

من وانکارشراب این چھ حکایت باشد         غالبًا این قدرم عقل و کفایت  باشد

گو ز مسجد بخرابات شدم خرده مگیر     مجلس وعظ درازست و زمان خواھدشد

خانقاه  بمیخانھ  میرود   حافظ                مگر ز مستی  زھد  ریا بھوش آمدز 

نصیب ماست بھشت ای خداشناس برو         کھ  مستحق  کرامت   گناھکارانند

       مرو بصومعھ  کانجا  سیاھکارانند   کن      ارغوانیبیا  بمیکده و چھره

   بھتر ز طاعتی کھ  بروی و ریا کنندمی خورکھ صدگناه زاغیاردرحجاب       

می خورکھ شیخ وحافظ ومفتی ومحتسب       چو نیک بنگری ھمھ تزویرمیکنند

بود  آیا  کھ دِر میکده ھا  بگشایند                گره  از کار فروبستۀ ما   بگشایند

گشاینداگر از بھر دل زاھد خودبین بستند            دل  قوی دار کھ از بھر خدا ب

درِ  میخانھ  ببستند  خدایا    مپسند              کھ درِ  خانۀ  تزویر و ریا  بگشایند

شاید خستھ شده باشید کھ اینقدر از شراب و میخانھ گفتم ولی شراب یکی از 

نمادھای مبارزه با دین تحمیلی و تقدس آن از نظر شاعران ایرانی، لعنتی مودبانھ 

.بھ این آئین اجباریست

زاھد اگر بحور و قصورست  امیدوار        مارا شرابخانھ قصورست و یار حور

می خورببانگ چنگ ومخورغصھ ورکسی       گویدتراکھ باده مخورگوھوالغفور

بیاوکشتی مادرشط شراب انداز          خروش و ولولھ  درجان  شیخ وشاب انداز

یکده  بر در خم  شراب  اندازمھل کھ روزوفاتم بخاک بسپارند           مرا  بم

قصرفردوس بپاداش عمل می بخشند    ماکھ رندیم  و گدا  دیر مغان ما را  بس
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شراب خانگیم بس می مغانھ بیار            حریف باده رسید ای رفیق توبھ وداع

طرّۀ شاھد دینی ھمھ بندست وفریب         عارفان برسراین رشتھ نجویند نزاع

اھدان نقش بخوان وَالتقـُل      مست ریاست محتسب باده بده والتخفبیخبرند ز

حافظ اگرقدم زنی درره خاندان بصدق       بدرقۀ رھت شود ھمّت شحنۀ نجَف

مقام امن ومی بیغش و رفیق  شفیق             گرت مدام میّسر شود زھی توفیق

د قاطعان طریقبمأمنی رو وفرصت شمرغنیمت وقت        کھ درکمینگھ عمرن

اگر گفتم  دعای  می    فروشان                    چھ باشد حق نعمت میگزارم

سری دارم چوحافظ مست لیکن                    بلطف   آن  سری  امّیدوارم

گر بکاشانۀ  رندان قدمی خواھی   زد           نقل شعرِ  شکرین ومی بیغش دارم

گذرست         بھترآنست کھ من خاطرخوش دارمحافظاچون غم وشادی جھان در

االای پیرفرزانھ مکن عیبم زمیخانھ     کھ من درترک پیمانھ دلی پیمان شکن دارم

برسرتربت من بامی ومطرب بنشین       تا ببویت  زلحد  رقص   کنان   برخیزم

یزمگرچھ پیرم توشبی تنگ درآغوشم کش      تا  سحرگھ   ز کنار تو جوان  برخ

پدرم روضۀ رضوان بدوگندم بفروخت       من چراملک جھان رابجوی نفروشم

خرقھ پوشی من ازغایت دینداری نیست      پرده  برسر صد عیب  نھان میپوشم

عیان  نشد کھ  چرا  آمدم  کجا  رفتم         دریغ  و درد کھ غافل  زکار خویشتنم

   کھ با وجود تو کس نشنود زمن کھ منمبیا و ھستی  حافظ  زپیش او   بردار     

دورشوازبرم ای واعظ و بیھوده مگوی     من  نھ آنم کھ دگر گوش  بھ تزویر کنم

نیست  امید  صالحی  ز فساد   حافظ        چونکھ تقدیر چنین است  چھ تدبیر کنم
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یکنممن ترک عشق وشاھدوساغر نمیکنم         صد بار توبھ  کردم  و  دیگر  نم

حافظ جناب پیرمغان جای دولتسـت           من  ترک  خاکبوسی  این در نمیکنم

درخرابات مغان نور خدا  می بینم          این عجب بین کھ چھ نوری زکجا میبینم

جلوه برمن مفروش ای ملک الحاج کھ تو     خانھ می بینی ومن خانۀ خدا می بینم

م       دوامش جزمی چون ارغوان نمی بینمغم زمانھ کھ ھیچش کران نمی بین

بترک خدمت پیرمغان نخواھم گفت      چراکھ مصلحت خود درآن نمی بینم

نشان اھل خداعاشقی است باخوددار     کھ در مشایخ شھر این نشان نمی بینم

جائی کھ تخت ومسندجم میرود بباد      گرغم خوریم خوش نبود بھ کھ می خوریم

حت شوریدگان کھ ما          باخاک کوی دوست بفردوس ننگریمواعظ مکن نصی

سرم  خوشست و ببانک  بلند میگویم           کھ من نسیم حیات از پیالھ میجویم 

ض  قدح   فروشیم بیارمی کھ بفتوّی حافظ از دل  پاک            غبار  زرق  بفی

ز  رندان  بیسامان   مپوشانخدا  را  کم  نشین با  خرقھ  پوشان            رخ  ا

درین   خرقھ   بسی  آلودگی ھست             خوشا  وقت  قبای  می   فروشان

بیا  وز غبن  این سـالوسـان    بین              صراحی خوندل و بربط خروشان

پیرپیمانھ کش من کھ روانش خوش باد      گفت پرھیزکن ازصحبت پیمان شکنان

آروزدشمن بکسل         مردیزدان شووفارغ گذر از اھرمناندامن دوست بدست 

خوشترازفکرمی وجام چھ خواھدبودن       تا ببینم کھ سرانجام چھ خواھد بودن

بردم ازره دل حافظ بھ دف وچنگ وغزل      تاجزای من بدنام چھ خواھد بودن

بست نشنیدنعنان  بمیکده خواھیم تافت زین مجلس        کھ وعظ  بی عمالن واج

مبوس جز لب ساقی و جام می  حافظ       کھ دست زھدفروشان خطاست بوسیدن
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صبحست ساقیا  قدحی پر شراب  کن         دور  فلک  درنگ ندارد  شتاب  کن

زان پیشتر کھ عالم  فانی شود خراب         ما را ز جام  بادۀ  گلگون خراب کن

   گربرگ عیش میطلبی ترک خواب کنخورشید می زمشرق ساغرطلوع کرد    

روزی کھ چرخ از گل ماکوزه ھا کند        زنھار  کاسۀ  سرما  پر شراب   کن

ما مرد زھد و توبھ  و طامات  نیستیم        با ما بجام  بادۀ  صافی  خطاب   کن

کار صواب  باده  پرسـتیسـت  حافظا         بر خیز و عزم جزم بکار صواب کن

پیرخرابات و حق صحبت او         کھ نیست در سرمن جز ھوای خدمت اوبجان 

بھشت اگرچھ نھ جای گناه کارانست         بیار باده  کھ  مســـتظھرم  بھمت     او

ـت  فیض رحمت  او بیاکھ دوش بمستی سروش عالم غیب       نوید داد کھ  عامـس

ر بار بھتر زھزار پختھ  خامیاگراین شراب خامست اگرآن حریف پختھ      بھزا

زرھم میفکن ای شیخ بدانھ ھای تسبیح       کھ چومرغ زیرک افتد نفتد بھیچ دامی

آنکس کھ منع ما زخرابات  میکند            گو درحضور پیر من این  ماجرا مگو

حافظ گرت بمجلس او راه میدھند             می نوش و ترک زرق ز بھر خدا بگو

دامست از لعل دلخواه               کارم بکامســــت الحمد اهللاعیشم ُم

از  دست زاھد  کردیم   توبھ               وز فعل عابد اـســـتغفر اهللا

ما شیخ  و  واعظ  کمتر   شناسیم             یا   جام   باده   یا   قصھ   کوتاه

ت خورد درگاه و بیگاهحافظ چھ  نالی گر  وصل  خواھی           خون باید

بھ خلدم  دعوت  ای  زاھد    مفرما           کھ  این سیب زنخ  زان بوستان بِھ

ساقی بیا کھ  شد قدح  اللھ  پر ز می           طامات تا بچند و خرافات  تا  بکی

بگذر ز کبرو ناز کھ دیدست روزگار          چین قبای قیصر و طرف کاله کی
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چھ خوش آمدکھ سحرگھ میگفت         بردرمیکده با دف و نی  ترسائیاین حدیثم 

گر مسلمانی  ازینست  کھ  حافظ   دارد            آه  اگر از پی امروز بود  فردائی

دو یار زیرک واز بادۀ  کھن  دو منی             فراغتی  و کتابی  و گوشۀ   چمنی

       اگر  چھ  در  پیم افتند  ھر دم   انجمنیمن  این  مقام بدنیا  و آخرت    ندھم  

بیا کھ رونق این کارخانھ کم نشود           بزھد ھمچو توئی  یا  بقسق  ھمچو منی

ز تند  باد  حوادث  نمی توان    دید           درین چمن کھ گلی بوده است یا سمنی

  بدست    اھرمنیبصبر کوش تو ایدل کھ حق رھا نکند       چنین  عزیز  نگینی

مزاج دھر تبھ شد درین بال حافظ            کجاست  فکر حکیمی  و رای  برھمنی

این ھمھ شعر از حافظ خواندم کھ ببینید ھیچگونھ ایھامی در این اشعار نیست و بھ 

.این روشنی او حرفش برای عوام زده

این نھ .فاع بکنندنمایندگان شاه و شیخ و شحنھ در اینجا نمیتوانند از خودشان د

بخاطر آنست کھ حرفی برای گفتن ندارند، بلکھ آنھا از شدت شرمساری الل شده 

.و در آتش درونی خودشان می سوزند

نقد ما در اینجا بر این است کھ چگونھ ممکن است چنین کالم شیرینی با این ھمھ 

ن حکمت و معرفت در طول تاریخ چھ از طرف حافظ و چھ از طرف سایر دوستا

.نتوانستھ باشد مردمانمان را ھدایت کند

.شاید حافظ خودش بتواند بھ شما جواب بھتری بدھد

.فردوسی رو بھ حافظ کرد و از او خواست نظرش را در مورد سوال او بیان کند

:حافظ چنین گفت

پنج سالھ .بیاد دارم پدرم کتاب گلستانی داشت کھ گوشھ آن کمی خورده شده بود

م بھ من گفت کھ گوشھ کتاب را من وقتی دندان درمی آوردم بودم، آن مرحو

از .پدرم خواندن و نوشتن را از روی گلستان و بوستان بمن یاد داد.خوردم

خوشحالم کھ .کودکی آرزوی من این بود کھ روزی بتوانم مثل سعدی بنویسم

.استادم مرا تائید میکند
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  سالھا بندگی صاحب دیوان کردمگربدیوان غزل صدرنشینم چھ عجب             

کسروی حرف خوبی زد و آن اینکھ اگر اسناد تاریخی را در دست نمی داشتیم، 

حال و ھوای اجتماعی ایران را می توانستیم در اشعار و داستانھای ما نویسندگانِ  

.ھزار سال گذشتھ بخوبی دید

ی قدیم و حماسی شاھنامھ شما خواننده را بر بال سیمرغ سوار میکند و در دنیا

ایران باستان و دورانھای پر افتخار گردش داده تا باالخره در مدائن فرود می 

در آخرین صفحات شاھنامھ، ھمان چند صفحھ آخر، داستان غم انگیز .آورد

نمیدانم .ایرانیان شروع می شود کھ دوباره ھزار و چھارصد سال ادامھ پیدا میکند

ر سال بود ولی این دوران اآلن بھ ھزار و چرا دوران ضحاک در شاھنامھ ھزا

.چھارصد سالگی وارد شده

غم و سوگواری از مصیبت حتی بھ روزگار اخیرھم آمده و در تمام اشعارمان از 

.رودکی تا سیمین بھبھانی دیده می شود

من از رکن آباد شیراز یاد کردم .رودکی شعر شادش درباره جوی مولیان بود

.روِد اصفھان، کارونِ  اھواز، قره سویِ  کرمانشاه و غیرهدیگران ھم از زاینده 

چھ شد کھ شادیھای ما فقط شد این یادآوریھا؟

جشن .در دیر مغان، پیر مغان برایم از جشن و سرورھای قبل از اسالم می گفت

تیرگان، جشن خردادگان، جشن امردادگان، روز سپندارمزد، جشن فروردینگان، 

ر، جشن مھرگان، جشن سده، جشن شب یلدا یا چلھ کھ جشن نوروز تا سیزده بد

.بعدًا شد کریسمس

ھرچند کھ باید ھر ماه، سالی دوازده ماه جشنی .فقط  نام این جشنھا بیاد ما مانده

باید کتابھای زیادی در باره این جشنھا نوشتھ شده باشد و .در ایران برپا می بوده

ناسیم وجود می داشتھ اند کھ ھمگی بھ شاعران و نویسندگانی کھ ما آنھا را نمی ش

.دستور عمر کشتھ و آثارشان نابود شده است

من عمر کوتاھی داشتم و در شصت و پنج سالی کھ زندگی کردم آثار رودکی و 

فردوسی و سنائی و خیام و عطار و جالل الدین بلخی و سعدی را توانستم خوب 

فرصت تحقیق درباره شادیھای.سمبخوانم و با الھام از آنھا غزلیات خودم را بنوی
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فقط میدانم ایرانیان اولین مردمانی بودند کھ .ایرانیان قبل از اسالم را پیدا نکردم

شراب .در شش ھزار سال پیش در بیستون کرمانشاه آبجو درست میکرده اند

از کردستان و مالیر و شیراز گرفتھ تا .جزء الینفک جشنھای ایرانیان بوده

صفحھ ای در .وم و توران، بھترین شراب متعلق بھ این سرزمین بودهمرزھای ر

دیوان من دیده نمیشود کھ یادی از شراب، این مظھر شادی و دوران خوش ایران، 

.نشده باشد

چون .استادم سعدی بھ تفسیر درباره دیوان من در جواب سوال شما سخن گفتھ

ثیر این کتاب بر مردم در کتاب درس من کلیات سعدی بود، لذا میخواھم از تا

:مبارزاتشان بر علیھ شیخ و شحنھ و شاه چند کلمھ ای بگویم

خدائی کھ سعدی توصیف می کند شباھتی با یھوا و یا قاسم جبارین ندارد

کرم  بین و  لطف   خداوندگار        گنھ بنده کردست و اوشرمسار

ند نھ خدائی کھ بخاطر این خدائی است کھ باید والدین بھ فرزندانشان معرفی کن

شک و تردید انسان، پوست بدنش را میسوزاند  و دوباره پوست بر بدنش 

خدای سعدی ھمان خدای بخشنده و .میرویاند و تا ابد این کار را ادامھ می دھد

مھربان و رفیق ماست و در عین حال می گوید

یم و خوانده ایمای برترازخیال وقیاس و گمان ووھم       وزھرچھ گفتھ اند و شنید

باید سقراطی میبوده .ھیچ حکمت و فلسفھ ای ناگھان سر از زمین بیرون نیاورده

.تاکھ افالطونی بیاید و بعد از آن ارسطو و دیگران در یونان و رم

ولی کجاست آثار معاصران این بزرگان در سرزمین ایران؟

ستور کتبی عمر از کشتار بزرگان و آتش زدن کتابخانھ ھای اسکندریھ و مدائن بد

ولی خدای سعدی بھ نجات ایران آمده.اسناد غیرقابل انکار تاریخی است

اقلیم پارس را غم از آسیب دھر نیست      تابرسرش بود چو توئی سایۀ خدا

بعد از سیصد سال کشتار و نابودی فرزانگان ایرانی در این سرزمین، بزرگانی 

.مثل رودکی و فردوسی متولد می شوند

یم فردوسی از میان خاکستر و ویرانھ ھای ادب ایران داستانھای کھن را از حک

زبان دھقانان جمع آوری و گوشھ ھاای از حکمت و فلسفھ واالی ایران را
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.برایمان فراھم کرد کھ چراغ راھمان شد

کمال ھمنشینی با شاھنامھ آنچنان در کلیات سعدی اثر کرد کھ بوی دالویز مشک 

 گِل خوشبو کھ از دست محبوبش فردوسی بھ دستش رسیده در و عنبر ھمچون

.البالی گلستان و بوستان او بھ مشام میرسد

استاد سخن الحق وظیفھ تاریخی خودش را با نوشتن گلستان و بوستان انجام داده، 

:ھمانطویکھ می گوید

کنونت  کھ  امکان  گفتار ھست           بگو ای برادر بلطف و خوشی

چو پیک اجل در رسید            بحکم ضرورت زبان درکشی کھ فردا 

آن موقع کھ شاه .شاھنامھ برای زنده کردن ھویت ملی و زبان پارسی نوشتھ شد

اسماعیل میخواست ایران را از گورستان تاریخ بیرون بیاورد، برای سربازانش 

ھ، شاھنامھ ھرگاه ایران ما در مراحل پستی از تاریخ فرو رفت.شاھنامھ می خواند

.فردوسی یادآور بزرگیھا و ارزشھای واالی ما بوده است

یعنی دانستن .است"شاھنامھ دانی"امروز بیشتر از ھر زمان دیگری وقت 

بھ سبک مجالس قرائت قرآن، بدون آنکھ "شاھنامھ خوانی"داستانھای شاھنانھ، نھ 

.از مفاھیم کتاب چیزی دستگیرمان شود

زار سالی کھ از زمان نوشتن آثار ما گذشتھ، چھ مھم نیست در قریب بھ ھ

مھم آنست کھ این کتابھا را از اول تا .دستکاریھا و دستبردھائی در آنھا انجام شده

.آخرشان خواند و از آنھا نتیجھ گرفت

آیا شنیده اید کھ کسی کتاب جنایت و مکافاِت داستایوسکی و یا جنگ و صلحِ  

ما ایرانیان، وسط کتاب را باز کند و از داستان تولستوی را مثل شاھنامھ خوانی 

؟ کتاب را باید از اول تا آخر خواند تا بتوان از آن برداشت نویسنده را !لذت ببرد

خوشحالم کھ استاد سخن خالصھ ای از دیوان مرا کھ داستان رنج و مالل .فھمید

ا اساس من از زاھِد ریا کار و سالوس و برجستھ کردن معنی شراب کھ مخالفت ب

.فکری دین تحمیلی است را بھ استحضار شما رسانیدند

ھمانطور کھ گفتم امروز، بیشتر از ھر زمان دیگری وقت درک مفھوم کتابھای 

.ما در کلیّت آنھاست
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مردم باید بدانند کھ ضحاِک عرب زادۀ خبیس، ولی فرزند یک عرِب نکوکار، 

می خاستند، ظلم ضحاک ھزار ھزار سال بر ایران حکومت کرد و اگر مردم بر ن

.سال دیگر ادامھ پیدا می کرد

این بدان معنی نیست کھ مردم ایران بر نخاستھ اند و یا کاوه آھنگری و فریدونی 

!خیر.نبوده

این سرزمین صدھا و .مردم ایران اآلن بیشتر از صد سال است کھ برخاستھ اند

.ھزاران کاوه آھنگر و فریدون داشتھ

، تا زمانیکھ "عدالتخانھ می خواھیم" دستھ ھای صد نفری با شعار از آن موقع کھ

بھ خیابانھا "مرگ بر دیکتاتور"و "رأی من کو"در تظاھرات ملیونی با فریاد 

.آمدند، ھمھ نشانھ بیداری این مردم و تقاضای روشن و واضح آنھاست

ھای ما در اما درمورد پرسش حکیم فرزانھ ام کھ سوال کرده بودند چطور نوشتھ 

:ھدایت مردم تاثیر گذار بوده، باید عرض کنم ھمانطور کھ استاد سخن گفتھ

فھم سخن چون نکند مستمع          قوت طبع از متکلم مجوی

فسحت  میدان  ارادت  بیار          تا بزند مرد سخنگوی گوی

از آن موقع کھ،

ر کنندچو با تخت منبر برابر کنند         ھمھ نام بوبکر و عم

و وقتی یکی دو نسل بھ زور شمشیر و محتسب، فرزندان این رسوم را از 

والدینشان بھ ارث بردند

چو روز اندر آید بروز دراز         شود ناسزا شاِه گردن فراز

و اینجاست کھ

با سیھ دل چھ سود گفتن وعظ؟      نرود میخ آھنی  در سنگ

 جشنھای خود را فراموش می کنند، غم مردم مظلوم و اسیر و برده کھ بزرگیھا و

و مصیبت را از میان اسطوره ھای کھن خود کھ کشتھ شدن سیاوش بود رنگ و 

بوی عربی بھ آن داده و برخالف تمام مسلمانان جھان عزاداری را سمبل مبارزه 

.استقالل طلبانھ خود می کنند

65



 بعد از آن بھ ھمانگونھ کھ ایرانیان باستان اول بھ عزای سیاوش نشستند و

خونخواھی سیاوش بھ توران  تاختند، عزای قتل حسین و خونخواھی او اساس 

.فکری شیعھ و جنبش استقالل طلبانھ ایران می شود

ولی بعدھا ھمین بھانۀ جنبش مردم، خوراک تبلیغات و سخنان دالویز متکلمان و 

.نھ می نامیمواعظانِ  زاھدنما می شود کھ در ادبیات فارسی آنھا را شیخ و شح

.حاال حکایتی را از گلستان تعریف می کنم

.ھیج ازین سخنان رنگین دالویز متکلمان در من اثر نمی کند:فقیھی پدر را گفت

.بحکم آنکھ نمی بینم مرایشان را فعلی موافق گفتار

ترک  دنیا  بھ  مردم   آموزند           خویشتن سیم  و غلھ  اندوزند

باشد و بس           ھرچھ  گوید نگیرد  اندر کسعالِمی را کھ گفت 

عالم  آنکس  بوَد  کھ  بد  نکند            نھ بگوید بھ خلق و خود نکند

اتأمروَن الناس بِالبِر و تنسوَن أنفُسَکم؟

عالِم کھ کامرانی و تن پروری کند       او خویشتن گم است، کھ را رھبری کند؟

ل باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و ای پسر، بمجرد خیا:پدر گفت

علما را بھ ظاللت منسوب کردن و در طلِب عالم معصوم از فواید علم محروم 

آخر یکی از :ماندن، ھمچو نابینایی کھ شبی در وَحَل افتاده بود و می گفت

تو کھ چراغ نبینی :زنی فارجھ بشنید و گفت.مسلمانان چراغی فرا راه من دارید

ھ چراغ چھ بینی؟ ھمچنین مجلس وعظ چو کلبۀ بزاز است، آنجا تا نقدی ندھی ب

.بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری

گفِت عالِم بھ گوش جان  بشنو          ور  نماند بھ  گفتنش  کردار

خفتھ را  خفتھ کی کند  بیدار:باطل است آنچھ مدّعی  گوید

 کھ  گیرد  اندر گوش          ور نوشتھ است پند بر دیوارمرد  باید

صاحبدلی بھ مدرسھ آمد ز خانقاه             بشکست عھِد صحبت اھل طریق را

گفتم میان عالِم وعابد چھ فرق بود             تااختیار کردی ازآن این فریق  را؟

ھ بگیرد غریق راآن گلیم خویش بدرمی برد زموج       وین جھد میکند ک:گفت

ولی خوشبختانھ در سی دو سال گذشتھ با وجود مصیبتی کھ بر سر مردم ایران 
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آمده، یک دگرگونی بی نظیر، نقطھ عطفی در تاریخ ھزار و چھارصد سالھ ایران  

.بوجود آورده کھ نتایج فرحبخش آن در دھھ ھای آینده تاریخ ایران دیده خواھد شد

المی دیگر ھیچگونھ شک و تردیدی در دل ھیچ اعمال و رفتار حکومت اس

دلیل این .ایرانی باقی نگذاشتھ کھ حکومت اسالمی چگونھ حکومتی است

شیخ .شیخ و شاه و شحنھ یکی شده اند.دگرگونی  آنست کھ تخت و منبر یکی شده

و شحنھ کھ سخنان دآلویز مظلومیتشان دل عوام را آنچنان میسوزاند کھ گفتار ما 

.دن میخ بر سنگ بود، دیگر رنگ بوی خود را از دست داده استھمچو کوبی

حاال شیخ و شحنھ و شاه یکی شده اند در مقابل مردم و مردم با تجربھ سی دو 

.سالھ بھ تازگی دارند متوجھ نوشتھ ھا و درد دلھای ما میشوند

.در ھزار و چھارصد سال پیش تمام آثار فرھنگ و تمدن ما را نابود کردند

ر شمشیر برای چند نسلی آداب و رسومی را بر ما حاکم کردند کھ بعدًا حتی بھ زو

.شاھان مستقل ما ھم می بایست تحت نفوذ فرھنگی آنھا باشند

بھ ھمین گفتگوی ھژیر و شھید کسروی توجھ کنید تا متوجھ شوید کھ چگونھ 

م و قطبھای حوزوی در ق.شاھان مستقل ما تحت تاثیر حوزه ھای مذھبی بوده اند

مشھد و اصفھان مثل آھن ربائی در مرکز ثقل ھزار و چھارصد سال پیش ھر 

سلطانی را با شدت بھ طرف خود جذب می کرده اند و شاھان چاره ای جز 

فقط دورانھای کوتاھی در زمان نادرشاه و رضا شاه را .فرمانبرداری نداشتھ اند

 سیاه چال کمی دورشده می بینیم کھ دستگاه حکومتی کمی از این گرداب با جاذبھ

و مملکت جھشی پیدا می کند ولی بعد از مدت کوتاھی گردش بدور این مراکز 

.ثقل حوزوی بحال اول در می آید

وقتی کھ شاھنشاه رھبر انقالب، بقول آقای بازرگان کھ اینجا نشستھ اند، تمام 

ی نھادھای دمکراسی را بمدت بیست و پنج سال تعطیل می کند، مملکت بھ راحت

 بھ سیاه چالی می افتد کھ ھزاران نویسنده مثل ما در ھزار سال 1357در سال 

.گذشتھ مضرات آنرا گوشزد کرده بودیم

ولی این آزمون سی دو سالھ، تجربھ گرانبھائی را در اختیار مردم ایران گذاشتھ و 

. و بعد از آن  نشانھ عوض شدن اوضاع می باشد1388اتفاقات سال 
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نستند در مقابل دوربین ھا و مردم جھان کتابخانھ ھا را آتش بزنند و آنھا نمیتوا

نمی توانستد دانشگاه ھا آتش بزنند یا خراب کنند و حوزه .دانشمندان را بکشند

ولی توانستند مجلس وعظ و .ھای قم و مشھد و اصفھان را جایگزین آن کنند

ی می کنند انقالب سی دو سال است کھ سع.حوزه ھا را بھ دانشگاه بیآوردند

.فرھنگی بکنند و ھنوز دارند سعی می کنند

.بعضی از مردم ایران، حدود پنج ملیون نفر توانستند بھ اروپا و آمریکا فرار کنند

در حالیکھ در ھزار و چھارصد سال پیش، فقط ده ھزار نفری کھ توانستند زنده 

.بمانند، پای پیاده بھ یزد و ھندوستان مھاجرت کردند

س وعظ را بھ دنیای اینترنت آوردند بھ خیال آنکھ اسباب تبلیغ خودشان بشود مجل

.ولی گرفتار روشنگری آن شده اند

.سیم و غلھ اندوزی آنھا دیگر بر کسی پوشیده نیست

اگر در ھزار سال گذشتھ متکلمانِ  زاھد نما ترک دنیا بھ مردم موعظھ می کردند 

.ومت می کنند و مردم آنھا را شناختھ اندو بھ مظلومیت تظاھر میکردند، حاال حک

.این نقطھ عطفی است کھ در تاریخ ایران بوجود آمده است

یک جمعیت پنج درصدی ممکن است برای مدت کوتاھی بزور .نا امید نباید بود

.ولی این حکومت پایدار نخواھد بود.بتواند بر ملتی حکومت بکند

الی کلمات استاد سخن، این جملھ ھا را در ھفتصد سال گذشتھ، فقط عالمان از الب

:با تعمق می خواندند

پادشھ بھ ارادت درویشان بھ بھشت اندرست و این پارسا بھ تقرب پادشاھان در 

.دوزخ

.عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاھدان را چیزی مده تا زاھد بمانند

.ستاند زاھد نیستای خداوند جھان آنکھ زاھد است نمی ستاند و آنکھ می :گفت

زاھد کھ درم گرفت و دینار     زاھدتر ازو یکی بدست آر

ای درونت برھنھ از تقوی        کز برون جامۀ ریا  داری

پردۀ ھفت رنگ در مگذار        توکھ در خانھ بوریا داری  

حاال مردم می بینند کھ درویشان زاھد نما پادشاه شده اند و کارشان زراندوزی
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در "آقا" اگر ھمین سال گذشتھ  حسابھای چندین ملیارد پوندی پسر بزرگ .است

بھ ارزش تقریبی ھیجده "آقا"انگلستان مسدود میشود و یا کامیونھای طال و ارِز 

ملیارد دالر در ترکیھ مصادره میشود، مردم مظلوم و ستمدیده ایران چاره ای جز 

تی دزدی سیصد ملیون دالری وق.شنیدن خبر آن را مثل یک خبر ورزشی ندارند

این پول امام زمان :آقای وزیر بر کسی پوشیده نمی ماند، آقای وزیر می گوید

.است و ما آنرا برای ظھورش نگھداری می کنیم

وقت آن رسیده کھ مردم کتابھای ما را دوباره بخوانند و با نگرشی تازه بھ محتوی 

این ریا کاران را بھ مردم معرفی آثار ما، ببینند چگونھ سعی میکرده ایم چھره 

.کنیم

دوستان، قبل از آنکھ بخواھم سخنان استاد سخن را در مورد اوضاع مملکتمان 

:نقد و بررسی کنم می خواھم از زبان خودش نقل قولی کرده باشم

شبی  زَیِب  فکرت ھمی  سوختم          چراغ   بالغت       می افروختم

   شنید           جز احسنت  گفتن  طریقی  ندیدپراکنده  گوئی   حدیثم    

ھم ازخُبث نوعی درآن درج کرد          کھ  ناچار  فریاد  خیزد  ز  درد

کھ فکرش بلیغ است و رایش بلند          درین شیوۀ زھد و طامات  و پند

نھ درخشت وکوپال و گرز گران          کھ این شیوه ختم است بردیگران

ا را سر جنگ   نیست           وگرنھ  مجال سخن تنگ  نیستنداند کھ م

توانم  کھ  تیغ  زبان       برکشم           جھانی سخن را قلم در کشـــــــم

بیا  تا  درین  شیوه  چالش  کنیم            سر خصم را سنگ، بالِش  کنیم

جنگ داریم، او استاد سخن بر خالف خیام و من کھ با واعظ و زاھِد ریاکار سر 

:میخواھد آنھا را نصیحت کند ولی در یک سخن ماندگار گفتھ

سـخن  ماند  از عاقالن   یادگار           ز سعدی ھمین یک سخن یاد دار

گنھکارِ   اندیشناک  از   خدای            بـِِھ  از   پارسای  عبادت    نمای

اشد ولی او ھم در البلی شاید ھمین یک سخن ھمھ چیز را در مورد او گفتھ ب

کلیاتش مکررًا تقدّس شراب را بعنوان نماد مخالفت با این اعتقاد بیابانی بیان 

:کرده
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ساقی  بده  آن شراب  گلرنگ            مُطرب  بزن  آن  نوایِ  بر چنگ

کز  زھد   ندیده ام      فتوحی            تا  کی  زنم   آبگینھ   بر  سنگ؟

 رودکی را می بینم ولی قبل از آنکھ ایشان نظرشان را در مورد چھره خندان

:موسیقی بفرمایند، اشاره ای بھ داستانی در گلستان می کنم

وقتھا  .وقتی در سفر حجاز طایفھ ای جوانان صاحبدل ھمدم من بودند و ھمقدم

زمزمھ ای بکردندی و بیتی محققانھ بگفتندی و عابدی در سبیل، مُنکِر حال 

کودکی سیاه .تا برسیدیم بھ خیل بنی حالل.ان بود و بی خبر از درد ایشاندرویش

اشتر عابد را .از حّیِ  عرب بدر آمد و آوازی برآورد کھ مرغ از ھوا درآورد

ص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت ای شیخ، در حیوانی :گفتم.دیدم کھ بھ رق

.اثر کرد و تو را ھمچنان تفاوت نمی کند

ی چھ گفت مرا آن بلبل سحری؟          تو خود چھ آدمیی کز عشق بی خبری؟دان

اشتربھ شعرعرب درحالت است وطرب    گرذوق نیست تورا،کژطبع جانوری

نقل میکنند )ع(واعظان حدیثی از امام جعفر صادق :این مرا یاد حدیثی انداخت

 آید و وارد بدن مرد کھ اگر در خانھ ای موسیقی نواختھ شود، جنی بھ آن خانھ می

؟!خانھ شده و باعث  بی غیرتی او می شود

.داستان موسیقی را میگذارم استاد رودکی بگوید و بر میگردم بھ موضوع شراب

مجلس  ما  دگر امروز  بھ  بُستان   ماند

عیش  ِخلوت  بھ  تماشای  گلستان  ماند

می حالل است کسی راکھ بودخانھ بھشت

کھ بھ رضوان ماندخاصھ از دست حریفی 

ھرکھ با صورت و باالی تواش اُنسی نیست

حیوانیست   کھ   باالش  بھ  انسان  ماند

نشان من بھ سرکوی می فروشان رسان       من از کجا و کسانی کھ اھل پرھیزند

بگیر  جامۀ  صوفی، بیار جام    شراب       کھ  نیکنامی  و مستی  بھم   نیامیزند

ت خوبان سلسبیل است            وگر خود خون میخوران سبیل استشراب از دس
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عشرت خوش است و برطرف جوی خوشترست

می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است

خواب  از  خمار  بادۀ  نوشین   بامداد

بر بستر  شقایق  خود روی خوشتر است

گو چشمھ آب کوثر و بستان بھشت باش

ر سر این کوی خوشتر استما را مقام ب

ھمانطور کھ سعدی خودش گفتھ، او قصد ستیز ندارد و آنچھ را کھ نوشتھ 

نصیحت است و بسیاری از جمالت او بعنوان ضرب المثل حتی در ادبیات مردم 

ھرچند .گلستان و بوستان مملو از این جمالت است.عوام ماندگار شده است

بحث ما باشد ولی ھمین چند کلمھ را خواندن این امثال ممکن است خارج از 

:میگویم شاید دوستانمان، نویسندگان تورات، بشنوند و مقایسھ ای بکنند

سرِ  چشمھ  شاید  گرفتن  بھ بیل                      چو پُر شد نشاید گذشتن بھ پیل

حوران بھشتی را دوزخ بوَد اعراف     ازدوزخیان پرس کھ اعراف بھشت است

نی بندۀ این خاک درند                و آنان  کھ غنی ترند  محتاج ترنددرویش و غ

دوست  مشمار آنکھ  در  نعمت زند                الف  یارّی  و برادر  خواندگی

دوست آن دانم کھ گیرد دست دوست                در  پریشان  حالی و درماندگی

.دشمنان دوست نماینددوستان بھ زندان بکار آید کھ بر سفره ھمھ 

منشین تُرُش از گردش ایام کھ صبر              تلخ است و لیکن برِ  شیرین دارد

.خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد کھ دخل معین دارد

گاوان   و خران    بار دار                       بھ  ز آدمیان  مردم  آزار

         عاقالن  تسلیم  کردند    اختیارناسزایی راکھ بینی بخت یار           

باش  تا دستش ببندد روزگار                    پس بھ کام دوستان مغزش برآر

بزرگش  نخوانند  اھل  خرد                    کھ نام بزرگان بزشتی برد

ھرکھ عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواھد برد
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پارسا  بین کھ  خرقھ  در بر کرد                جامۀ  کعبھ  را جُلِ  خر کرد

ــــنت   حــــــــاتم   طایی نبرد ھرکھ نان از عمل خویش خورَد                 ـم

گربۀ  مسکین  اگر  پَر   داشتی                  تخم  گنجشک  از جھان برداشتی

.کم جوشیدن استدولت نھ بھ کوشیدن است، چاره 

اگر بھر سر موئیت صد خرد باشد               خرد بکار نیاید چو بخت بد باشد

بازرگانی با وجود نعمت و مُکنت، عالِمی بھ منطق :سفر مسلّم پنج طایفھ راست

شیرین و قوت فصاحت و مایۀ بالغت، خوبروئی کھ درون صاحبدالن بھ 

رۀ داودی و پیشھ وری کھ بھ سعی مخالطت او میل کنند، خوش آوازی با حنج

.بازو کفافی حاصل کند

غواص اگر اندیشھ کند کام نھنگ              ھرگز نکند دُّرِ  گرانمایھ بھ چنگ

صیاد  نھ  ھربار  شکاری  ببرد                افتد کھ یکی روز پلنگش  بخورد

  درست     تدبیریگھ  بُوَد  کز حکیم  روشن  رای                 بر   نیاید 

گاه  باشد  کھ  کودکی      نادان                  بغلت  بر ھدف  زند     تیری

مگوی  اندُه  خویش  با  دشمنان                  کھ  الحَول  گویند شادی کنان

امیدوار بوَد  آدمی  بھ  خیر   کسان         مرا بھ خیرتو امیّد نیست، شر مرسان

بند  نقش ایوان است                  خانھ  از پای بند ویران استخواجھ  در 

.آن را کھ حساب پاک است از محاسب چھ باک است

نھ چندان بخور کز دھانت بر آید               نھ چندانکھ از ضعف جانت برآید

.دروغی مصلحت آمیز بـِھ کھ راستی فتنھ انگیز

               عیب  و  ھنرش    نھفتھ   باشدتا   مرد   سخن  نگفتھ   باشد      

مجال  سخن  تا  نبینی  ز پیش                    بھ بیھوده گفتن مبر قدر خویش

کس نیابد بھ زیرِ  سایۀ بوم                        ور ھمای از جھان شود معدوم

خُنسخن را سر است  ای خردمند و بُن       میاور  سخن  در  میان   س

خداوند  تدبیر  و  فرھنگ  و  ھوش       نگوید  سخن  تا  نبیند   خموش

از صحبت  دوستی  بھ    رنجم           کاخالقِ   بدم   حسن    نماید

کو  دشمن  شوخ  چشم    ناپاک           تا  عیب  مرا  بھ  من  نماید
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.جندده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگن

نکوئی با بدان کردن چنان است                کھ  بد کردن بجای  نیکمردان

در خصوص تعلیم وتربیت دو نظر متفاوت مطرح نموده کھ ھردو منطقی و قابل 

:قبول ھستند

پرتو نیکان نگیرد ھرکھ بنیادش بَدَست

تربیت نا اھل را چون گِردکان بر گنبدست

لوط              خاندان   نبوتش  گــُــــم    شدبا  بدان  یار گشت  ھمسر  

سگ اصحاب کھف روزی چند                پیِ  نیکان گرفت و مردم  شد

عاقبت  گرگ زاده  گرگ  شود                گر چھ با آدمی بزرگ   شود

چون بود اصل  گوھری  قابل                   تربیت  را   درو   اثر   باشد

سی گرش بھ مکھ برند                   چون   بیاید  ھنوز خر  باشدخر عی

:آیا ھرگز شاھان و حاکمان این چند درس ساده را از سعدی بکار بستھ اند؟

عمل پادشاھان چون سفر دریاست خطرناک و سودمند یا گنج برگیری یا در طلسم 

.بمیری

ِ  مُلِک خویش بکندپادشاھی  کھ  طرح  ظلم  افکند          پای دیوار

نبینی کھ چون گربھ عاجز شود        بر آرد بھ  چنگال  چشم  پلنگ؟

.بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی

دَرِ  میر و  وزیر  سلطان   را         بی     وسیلت  مگرد  پیرامن

سگ و دربان چو یافتند غریب        این  گریبانش  گیرد  آن دامن

بنیاد ظلم در جھان اول اندکی بوده است ھرکھ آمد بر او مزیدی کرده تا بدین 

.غایت رسیده

اگر ز باغ رعیت مَِلک خورد سیبی         برآورند غالمان او درخت از بیخ

قارون ھالک شد کھ چھل خانھ گنج داشت

نوشین روان نمرد کھ نام نکو گذاشت

         بماند  بر او لعنت پایدارنماند   ستمکارِ  بد  روزگار     
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اگر صد ناپسند آید ز درویشی            رفیقانش  یکی  از صد  ندانند

وگر یک بذلھ گوید   پادشاھی            از  اقلیمی  بھ  اقلیمی   رسانند

.تو را خواھند پرسید کھ عملت چیست، نگویند پدرت کیست

      بھ  فرومایھ   کارھای   خطیرندھد  ھوشمند  روشن  رای         

بوریاباف  اگرچھ بافنده است              نبرندش   بھ  کارگاه    حریر

:این دو حکایت در سیرت پادشاھان نصیحتی برای مملکتداریست

طایفۀ حکمای .یکی از ملوک مرضی ھایل بود کھ اعادِت ذکر آن ناکردن اولی

دوائی نیست مگر زَھرۀ آدمی بھ چندین صفت یونان متفق شدند کھ مرین درد را 

دھقان پسری یافتند بر آن صورت کھ حکیمان .بفرمود طلب کردن.موصوف

پدرش را و مادرش را بخواندند و بھ نعمت بیکران خشنود گردانیدند .گفتھ بودند

جالد .و قاضی فتوا داد کھ خون یکی از رعیت ریختن سالمِت پادشھ را روا باشد

ملک پرسیدش کھ در این .پسر سر سوی آسمان برآورد و تبسّم کرد.قصد کرد

نازِ  فرزندان  بر پدران و مادران باشد و :حالت چھ جای خندیدن است؟ گفت

ض برند و داد از پادشھ خواھند اکنون پدر و مادر بعلت حُطام مرا .دعوی پیش قا

یش اندر ھالک بھ خون در سپرند و قاضی بھ کشتن فتوا دھد و سلطان مصالح خو

.من ھمی بیند بجز خدای عّز وجل پناھی نمی بینم

پیش کھ  برآرم ز دستت  فریاد        ھم پیش تو از دست تو گر خواھم داد

ھالک من :سلطان را دل ازین سخن بھم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت

ت و سرو چشمش ببوسید و در کنار گرف.اولی ترست از خون بیگناھی ریختن

.نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند ھم در آن ھفتھ شفا یافت

ھمچنان در فکر آن بیتم کھ گفت           پیلبانی  بر لِب  دریای    نیل

زیرِ  پایت  گربدانی  حالِ  مور          ھمچو حال توست زیر پای پیل

د، مردم یا باید وقتی در حکومتی، قوای مقننھ و قضائی و اجرائی یکی میشون

.انقالب کنند یا از دست والیت مطلقھ بدرگاه خدا پناه ببرند

:و حکایت دیگر

درویش از آنجا.پادشاھی بر او بگذشت.درویشی مجرد بھ گوشھ ای نشستھ بود
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سلطان از آنجا کھ .کھ فراغ مُلک قناعت است سر برنیاورد و التفات نکرد

این طایفھ خرقھ پوشان امثال حیوان اند و :تسَطوَِت سلطنت است برنجید و گف

ای جوانمرد، سلطانِ  روی :وزیر نزدیکش آمد و گفت.اھلیت و آدمیت ندارند

:زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب بجای نیاوردی؟ گفت

سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار کھ توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان 

.ز بھر پاس رعیت اند نھ رعیت از بھر طاعت ملوککھ ملوک ا

پادشھ  پاسبان  درویش   است         گرچھ رامش بھ فّر دولت اوست

گوسپند از برای چوپان نیست          بلکھ چوپان برای خدمِت اوست

در یک حکومت دمکراتیک کھ با انتخابات آزاد، مردم حاکمان را انتخاب می 

در آنصورت حاکمان حقوق بگیر .جوابگوی مردم استکنند، حکومت مسئول و 

لذا نمی توانند توقع داشتھ باشند کھ مردم در مقابلشان .مردم و خادم آنھا ھستند

.تعظیم کنند

ترسم  نرسی بھ کعبھ  ای  اعرابی       کین ره کھ تو میروی بھ ترکستان است

.رسایی در دوزخیکی از جملھ صالحان بخواب دید پادشاھی را در بھشت و پا

پرسید کھ موجب درجاِت این چیست و سبب دَرَکاِت آن؟ کھ مردم بخالِف این 

ندا آمد کھ این پادشھ بھ ارادت درویشان بھ بھشت اندرست و این .معتقد بودند

.پارسا بھ تقرِب پادشاھان در دوزخ

قاضی اربامانشیند برفشاند دست را     محتسب گرمی خورد معذوردارد مست را

از بی ادبان، ھرچھ از ایشان در نظرم :ادب از کھ آموختی؟ گفت:لقمان را گفتند

.ناپسند آمد از فعلِ  آن پرھیز کردم

ھمین چند نصیحت ساده اگر آویزه گوش شاھان و حاکمان می شد کلی از مسائل 

.قدیمی ما حل می شد

اهللا شدن ھستند اما آیا طلبھ ھای قم کھ در آرزوی رسیدن بھ درجھ اجتھاد و آیت 

قبل از خواندن آنھمھ رسالھ و یادگیری آنھمھ آداب در باب ھمھ حرکات روزانھ و 

شبانھ، آیا  بھ ھمین چند درس ساده از سعدی گوش داده اند؟

گفتم خاموش کھ اشارت.الفقُر فخری:نشنیدی کھ پیغمبر علیھ السالم گفت:گفتا
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 کھ مرد میدان رضااند و تسلیمِ  تیر قضا، خواجھ علیھ السالم بھ فقرِ  طایفھ ایست

.نھ اینان کھ خرقھ اَبرار پوشیدند و لقمۀ اِدرار فروشند

ای طبل بلند بانِگ  در باطن ھیچ          بی توشھ چھ تدبیر کنی وقت بسیچ؟

روی طمع از خلق بپیچ  ار مردی           تسبیح  ھزار  دانھ  بر  دست مپیچ

ھد فروخت         خرمنی گرد کرد و پاک  بسوختھرکھ پرھیز و علم و ز

پرسیدند کھ بر صندوق گورش چھ .یکی را از بزرگان ائمھ پسری وفات یافت

آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آنست کھ روا باشد بر :نویسیم؟ گفت

چنین جایھا نوشتن کھ روزگار سوده گردد و خالیق براو گذرند و سگان براو 

: بضرورت چیزی ھمی نویسند این بیت کفایت استشاشند، اگر

وه کھ ھرگھ کھ سبزه در بُستان           بدمیدی چھ خوش شدی دل من

بگذر ای دوست تا بھ وقت بھار          سبزه  بینی  دمیده  بر گِلِ   من

:چون سخن وصیت نامھ بھ میان آمد، از وحشی بافقی برایتان می خوانم

ن کند از دور و برم دور کنیدروز مرگم، ھرکھ شیو

ھمھ را مست و خراب از می انگور کنید

مزد غسال  مرا  سیر  شرابش  بدھید

مسِت مست از ھمھ جا حال خرابش بدھید

برمزارم   مگذارید   بیاید       واعظ

پیر میخانھ   بخواند   غزلی   از   حافظ

جای تلقین  بھ باالی   سرم دف  بزنید

شاھدی رقص کند جملھ شما کف بزنید

روز مرگم وسط سینۀ من چاک زنید

اندرون  دل  من  یک  قلمھ  تاک   زنید

روی  قبرم  بنویسید   وفادار    برفت

آن جگر سوختھ، خستھ از این دار برفت

موضوعی کھ حکیم فرزانھ ام فردوسی و استاد سخنم سعدی با ظرافت یکی با 

اشاره کرده اند،"سگ تشنھ لب"و دیگری بھ "مور دانھ کش"اشاره بھ 
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وقتی بودا و عیسی مسیح از اینجا .شوربختانھ در دیوان من یادی از آن نشده است

تشریف می بردند، از کنار من رد شدند، بودا بمن لبخندی زد و من شرمسار، سر 

 و بیاد سخن دیگری بھ زیر انداختم کھ چرا از محبت بھ حیوانات چیزی نگفتھ ام

:از استادم افتادم

میدانم ."آدمی را عمر دو بایست، بھ یکی تجربھ آموختن و بھ دیکری کار بستن"

سعدی این .کھ چنین چیزی امکان ندارد ولی این درِد دلی است کھ باید گفتھ شود

:داستان را بی علت نگفتھ

 در حیاتش  نیافتیکی  در  بیابان سگی تشنھ یافت         برون از رمق،

کـُلھ  دلو  کرد آن  پسندیده  کیش         چو حبل اندر آن بست دستار خویش

بھ خدمت میان بست و بازو گشاد         سگ  ناتوان  را  دمی  آب    داد

گاندی میفرماید کھ میزان اعتالی فرھنگی جامعھ را با ارزشی کھ آن جامعھ برای 

. اندازه گرفتحیوانات قائل می شوند میتوان

.ما فراوان درباره شراب و علت گنجانیدن آن در نوشتارمان صحبت کرده ایم

شراب  و موسیقی دو عنصر شادی کھ جزئی از نجاسات در تفکر ریاکاران 

سالوس است، وسیلھ ای بوده برای ما کھ رندانھ مخالفت خود را با آنھا نشان 

ات بھ تعبیر آنھا را اینگونھ ولی استاد سخن، سگ، یکی دیگر از نجاس.دھیم

در حقیقت .محترم شمرده کھ بودا ھم سر تظیم در مقابل این گفتھ فرود می آورد

این جوابی است بھ آن حدیث مشھور و غم انگیز کھ چگونھ در چند شب تمام 

!سگھای مکھ قتل عام شدند

:گفتارم را با این غزل بھ پایان میرسانم

نبرمیکنندواعظان کاین جلوه درمحراب وم

چون بھ خلوت میروند آن کاردیگر میکنند

مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس

توبھ فرمایان چرا خود توبھ کمتر میکنند

گوئیا  باور  نمیدارند  روز    داوری

کاینھمھ قلب و دغل در کار داور میکنند
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یارب این نو دولتیان را با خر خودشان نشان

نازازغالم ترک و استر میکنندکاین ھمھ 

ای  گدای خانقھ  برجھ  کھ  در دیر مغان

میدھند آبی  کھ  دلھا  را  توانگر میکنند

حسن بی پایان او چندانکھ عاشق میکشد

زمرۀ دیگر بعشق از غیبت سربر میکنند

بر در میخانۀ عشق ای ملک تسبیح گوی

کنندکاندر  آنجا  طینت  آدم  مخمّر   می

صبحدم از عرش میآمد خروشی عقل گفت

قدسیان گوئی کھ شعر حافظ از بر میکنند

دانی کھ  چنگ  و عود  چھ  تقریر میکنند

پنھان  خورید  باده  کھ  تعزیر   میکنند

وقتی از موسیقی و شراب می گفتید، ھمھ :حافظ آرام ایستاد و فردوسی گفت

ی روکی می شد و ایشان دنیائی سخن دارند چشمھا متوجھ ساالر و سرور گرام

فردوسی بھ .کھ برایمان بگویند، از کلیلھ و دمنھ تا بوی جوی مولیان و موسیقی

:احترام رودکی برخاست و رودکی چنین آغاز بھ سخن کرد

بعد از مدتی دراز کھ .فردوسی گرامی، شما شش سالھ بودید کھ من بھ اینجا آمدم

 و تحوالت پردامنھ و زیر و رو شدنھای اجتماعی ھمواره با حوادث سھمگین

قرین بوده است، آنچھ کھ از ما بجا مانده از حسن تصادف و چون غنیمت است 

نوای رود وچنگ با شعر از کودکی کھ نابینا بودم .کھ از جنگ بجای مانده باشد

روشنائی دلم بود و بعد از آنکھ در ھشت سالگی قرآن را از بر میدانستم بھ شعر

امیر نصر سامانی بمن ارادتی داشت و آن بیشتر بخاطر .و موسیقی روی آوردم

دوستی نزدیک من با وزیر کاردانش ابوالفضل بلعمی پدر بزرگوار ابوعلی 

خاطره خوش زندگی من مربوط بھ زمانی میشود کھ .نویسنده تاریخ بلعمی بود

 شروع کرده بود و ابوعلی ترجمھ تاریخ جریر طبری آملی را از عربی بھ فارسی

من بھ سفارش ابوالفضل کلیلھ دمنھ ای را کھ روزبھ ابن مقفع بھ عربی  ترجمھ
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 این کتاب شعر از بین رفتھ و چند برگی بیشتر از .کرده بود بھ فارسی برگرداندم

ولی سپاس بر نصراهللا منشی کھ بدستور بھرام شاه غزنوی .آن باقی نمانده است

.مام رسانیدبعدًا این کار را بات

سپاس بی کران خودم را بھ دوست گرامیم یعقوب لیث صفاری تقدیم می کنم کھ 

او بعد از دوقرن سکوت، سّدی را کھ طاھریان قبل از او شروع بھ شکستنش 

کرده بودند درھم کوبید و شعر گفتن بھ زبان پارسی را دویست سال قبل از من 

 بھ عربی برای یعقوب شعر می چامھ سرایان و شاعران.در ایران رایج نمود

"گفتند و او می گفت "چیزی کھ من اندر نیابم چرا باید گفت؟:

جنبش یعقوب کھ در سیستان شروع شد و در ذفول خوزستان آرمید، سر آغاز 

درود بی پایان من بھ این دوستان شادان و خندان خودم .کار ھمھ ماھا بوده است

و .....بک، مازیار، طاھر، یعقوب، ابومسلم،اینھا، با.کھ در اینجا ایستاده اند

ھزاران شھید دیگر کھ فکرشان با ما یکی بوده و امروزه در بھشت باھم ھستیم، 

.ما ھرچھ میگوئیم سخن آنھا نیز ھست

خاطره خوش دیگر سرودن شعری بود تا امیرنصر را کھ چھار سال در ھرات 

 بیاد دارم بعد از خواندن این شعر .جا خوش کرده و مانده بود، بیاد بخارا بیاندازم

مستخدمینش دو فرسنگ اورا دنبال کردند .او سوار اسب شد و بسوی بخارا تاخت

.تا کفشھایش را بھ او دادند

حافظ عزیز، اگر این شعر را با صدای خوشت :رودکی رُو بھ حافظ کرد و گفت

:بخوانی منھم سازی میزنم

    یاد  یار مھربان  آید  ھمیبوی   جوی  مولیان  آید  ھمی       

ریگ آموی و درشتی ھای  او           زیر  پای پرنیان آید  ھمی

آب جیحون ازنشاط روی دوست        خنک ما را تا میان آید ھمی

دیر زی  ای بخارا، شادباش و           میر زی تو شادمان آید ھمی

وستان آید ھمیمیر سرو است و بخارا بوستان           سرو سوی ب

میر  ماه ست و  بخارا  آسمان            ماه  سوی  آسمان  آید ھمی

:خیام بلند شد و گفت
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میگویند بھشت با حورین خوشست         من میگویم شعرو ساز رودکی خوشست

چند بیتی ھم از کلیلھ دمنھ برایتان :رودکی لبخندی بعنوان تشکر زد و گفت

:میخوانم

تا کھ این بانک چیست         با نھیب و سھم این آوای کیست؟دمنھ را گف

جز این آوا دگر         کار تو نھ ھست و  سھمی بیشتر:دمنھ گفت او را

آب  ھر  چھ  بیشتر   نیرو   کند          بند  ورغ   سست  بوده    بفگند

  بلنددل  گسستھ  داری  از بانگ بلند          رنجکی   باشدت   و  آواز

.و اما چندی پیش شاد شدم کھ تاالری بنام من در خیابان حافظ درست کرده اند

:شاید علت این اشعار باشد.تغییر دادند"تاالر وحدت"نمیدانم چرا نام آنرا بھ 

می  آرد  شرف   مردمی      پدید           آزاده  نژاد  از  درم    خرید

           فراوان ھنرست اندرین   نبیدمی  آزاده   پدید آرد  از بد  اصل 

ھر آنگھ کھ خوری می خوش آنگھست      خاصھ چو گل و یاسمن دمید

بسا  حصن  بلندا  کھ   می  بگشاد            بسا  کرۀ  نوزین کھ  بشکنید

بسا  دون  بخیال  کھ  می   بخورد            کریمی  بجھان  در    پراکنید

شاید دلیل دشمنی .بھتر گفتھ و ھنوز نام خیابانش عوض نشدهولی حافظ از اینھم 

.با من این اشعارم باشد

:عشق و نماز

روی بمحراب  نھادن چھ  سود         دل    بنجارا  و  بتان   طراز

ایزد  ما   وسوسھ      عاشقی           از  تو  پذیرد  نھ  پذیرد  نماز

:ویدقصیده معروف خمریھ کھ بیت اولش می گ

مادر می  را  بکرد  باید  قربان            بچۀ او را گرفت و کرد بزندان

:مھرگان

ملکا  جشن   مھرگان       آمد               جشن  شاھان و خسروان  آمد

:آوای نیمھ شب

دوستا  آن  خروش  بر  بط   بو             خوشتر   آید   بگوشم  از  تکبیر

:ذوق عشق
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بادۀ گلگون ولعبتان چوماه          اگر فرشتھ بیند در افتد در چاهسماع و 

:عقل ومی

بیارآن می کھ پنداری روان یاقوت نابستی       ویاچون برکشیده تیغ پیش آفتابستی

امیدوارم ھمین چند بیتی را کھ از میان دوھزار بیت اشعارم خدمتتان گفتم 

.انم کھ جواب سوال شما را نداده استمکنونات قلبیم را بیان کرده باشد ولی مید

بُعد چھارم، بَعد از سھ بُعِد آموزه ھای زرتشت گرامی، نھ تنھا از طرف شاعران 

.بلکھ توسط سایر عالمان در این ھزار و خورده ای سال نیز گفتھ شده است

در این بُرھھ از تاریخ ایران کھ مردم دربارۀ زندگیشان بیشتر تامل میکنند و می 

 چرا ما ایرانیان کھ برای آزادی و اعتالی فرھنگ و تمدن ھمیشھ در حال پرسند

مبارزه بوده ایم و خصوصًا در صد سال اخیر پیشگام نھضت ھای مترقی و مردم 

ساالرنھ در منطقھ بوده ایم و ھمچنین از ھمسایگانمان تا سی سال پیش خیلی 

جلوتر بوده ایم اینگونھ عقب افتاده ایم؟

ما شاعران ھرچھ را کھ باید گفتھ شود گفتھ ایم و سعی خودمان را من فکر میکنم 

حاال باید کارمان را از نظر تاریخی بررسی .برای آموزش مردمانمان کرده ایم

.کنیم و ببینیم این گفتھ تا چھ اندازه وصف الحال ما ایرانیان بوده

ارھرکھ ناموخت از گذشت روزگار         نیز  ناموزد  ز  پیش  آموزگ

در دوران زندگیم روی زمین، سعادت دوستی و ھمکاری با بلعمی ھا، پدر و پسر 

اینجاھم دوستان مشترک ما کھ با آنھا درباره تاریخ باھم اختالط میکنیم، .را داشتم

محمد ابن جریر طبری، زاده آمل و ابن خلدون، زاده تونس و کسروی، زاده 

.تبریز است کھ اینجا ھستند

 ھجری را 302 در آن وقایع بھ ترتیب سال تنظیم شده و تا سال تاریخ طبری کھ

.در بر می گیرد بھ زبان عربی توسط این دانشمند ایرانی نوشتھ شده است

یخ طبری مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چھارم ھجری است، ھمچنین تار

بھ تألیف  کسانی واقع شده است کھ بعد از طبری مام مأخذ عمده تواقعاین کتاب در 

 کسی نیست کھ در صحت وقایع آن شک کرده . ورزیده انداھتمامتاریخ اسالم 

.باشد
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، این کتاب را بھ فارسی ترجمھ 363در سال ،آمدنش بھ اینجادوستم بلعمی، تا 

.کرد و تمام وقایع بعد از آنرا در کتاب خودش بنام تاریخ بلعمی نگاشت

رب است کھ مقدمھ کتاب او در کمال ابن خلدون یک فیلسوف و تاریخ نگار ع

.بیطرفی نقش ایرانیان را در اعتالی فرھنک منطقھ شرح میدھد

.کسروی ھم در ھزار سال بعد واال مقام ترین تاریخ نویس ایران بوده است

فردوسی عزیز، اگر اجازه بفرمائید، ابوعلی بلعمی تشریف بیاورند و برایمان 

.صحبت کنند

 اجازه ماھم دست شماست، سرور گرامی و بھ ابوعلی :فردوسی بھ رودکی گفت

.گرامی خیر مقدم عرض میکنم

:ابوعلی بلعمی جلو آمد و چنین آغاز بھ سخن کرد
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گفتگوی تاریخدانان

درود بر ھم میھنان گرامی

ر قبًال گفتھ شده، شیخ و شاه و شحنھ سھ عامل سرکوب نویسندگان و متفکران د

شانس بزرگ ما وجود شاھان ایران دوست سامانی در .طول تاریخ بوده اند

چند خطی .خراسان بزرگ بود کھ شیخ وشحنھ نمیتوانستند آسیبی بما برسانند

:درباره معرفی کتابم را از خود کتاب برایتان می خوانم

 نامھ بزرگست گردآورده ابی جعفر محمد بن جریر یزید  این تاریخبدانکھ«

 فرمان داد دستور خویش -ابوصالح بن نوح- کھ ملک خراسان رحمھ اللّھطبری ال

 نامھ را کھ از آن پسر جریر  البلعمی را کھ این تاریخمحمدرا ابوعلی محمد بن 

پس گوید .یکوتر، چنانکھ اندر وی نقصانی نباشدناست پارسی گردان ھرچھ 

ار، پس رنج بردم و جھد و ی علمھای بسیوچون اندر وی نگاه کردم و بدیدم اندر 

» نیروی ایزد عزوجلبھستم بر خویش نھادم و این را پارسی گردانیدم 

 آن دری تازی واژه ھاشمار . از کھن ترین نمونھ ھای نثر پارسی است این کتاب

 اندک است و سبک نثر آن بسیار ساده است و از واژه ھای دشوار و شعری ریابس

 جملھ ھای آن کوتاه است و ،یپھلوزباننین بھ مانند ھمچ. نشده استاستفادهدر آن 

ین از مشخصات بارز نثر ا.نمونھ ھایی از تکرار فعل در آن بھ چشم می خورد

وی ساساندوران است کھ نثر بلعمی نمایندٔه آن است و نوشتھ ھای مرسل سامانی

.ی آوردم بھ یاد رای ھخامنشی دوره  نبشتھ ھاسنگبلکھ 

خواه کھ . کتاب تا اندازه ای تحت تأثیر ترجمٔھ متن عربی است نگارش اینسبک

اما من کوشش کردم کھ بھ . در طرز اسلوب فارسی تأثیرگذار بوده است ناخواه

ی واژگان عربی از کلمھ ھای فارسی بھره جویم و اسلوب فارسی را از دست جا

نصراللّھ دمنھ ویلھ کلویھقی بیخ تارین خاطر این کتاب از کتابھای ھمبھ .ندھم

. تر استیعربی ابومنصورشاھنامھ تر، ولی از مقدمٔھ یفارسی مستوف

 رسد کھ این کتاب در زمان خود طوری ساده و قابل فھم بوده ین بھ نظر میچن

در این کتاب بسیاری. سواد ھم قادر بھ خواندن آن بوده اندی افراد کمحتاست کھ 
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، ایدر )چنین(ھ اکنون از یاد رفتھ اند، مانند ایدون  شود کی یافت میپارساز لغات 

...و )ھرگز، مبادا(پرگست، )کوچکتر(، کھتر )بزرگتر(، مھتر )اینجا(

 سعی داشتھ ام کھ نثری ساده و روشن را بھ کارگیرم و از واژه ھای شعری و من

ی ناآشنا دوری کنم و اگر برخی واژه ھا امروزه سخت و عجیب جلوه کلمھ ھا

معموًال پادشاھان .یل گذشت زمان و منسوخ شدن این واژگان استدلکنند بھ می 

 ساده و روشن داشتھ اند و یک دلیل سادگی نثر کتاب را نثرعالقھ بھ کتابھایی با 

 نوح بنمنصورین کتاب را بھ دستور امنچون توان دانست؛ ھمین موضوع می

. فارسی برگردانده امبھی سامان

 کتابم را برایتان بخوانم بلکھ سعی میکنم با نتیجھ گیری ھای اینجا قصد ندارم

ولی قبل از پرداختن بھ جوابی .تاریخی جواب سوال حکیم فردوسی را بدھم

:طوالنی فکر میکنم از فیلسوف یونانی نقل قولی بکنم و آن اینکھ

".مردم با نصیحت یاد نمی گیرند، بلکھ با تجربھ یاد می گیرند"

مردم ایران با این ھمھ نصایح بزرگانشان، حقوق اجتماعی خود را اگر قرار بود 

شناختند تا زندگی بھتری داشتھ باشند، شاید گلستان سعدی برایشان کافی بھتر می

در حالیکھ توده مردم نھ تنھا بھ این ھمھ حکمت کھ در نوشتھ ھای بزرگان .بود

ھ ھم چیزی عایدشان ھست توجھی نکرده اند، بلکھ از ھزار و چھارصد سال تجرب

پس مشکل کجاست؟ .نشده است

بھ عقیده من اول باید مردم ایران را بھتر شناخت تا بتوان تاثیر حوادث تاریخی 

.را بر آنھا درک کرد

وقتی از مردم ایران سخن می گوئیم باید این مرزھای مصنوعی را کھ فاتحان و 

 دور کنیم و منظورمان استعمارگران در طول تاریخ درست کرده اند از ذھنمان

مردمانی باشد کھ در طول تاریخ خطوط مرزی تعین شده توسط  کشورگشایان 

برایشان مھم نبوده بلکھ زبان مشترک و آداب و رسوم و وابستگیھای قومی 

.برایشان مھمتر از خطوط مرزی بوده است

.یگردمبھ دوران باستان ایران و حتی قبل از آمدن آریائیان بھ این سرزمین بر م

گسترده ای از نیلِ  مصر تا بین النحرین، بنام ھالل سبز، اولین تمدنھای بشری
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ولی قدمت تمدن ھای دیگری مثل .نامیده شده اند کھ قدمتی پنج ھزار سالھ دارند

شھر سوختھ کاشان بھ ده ھزار سال و اخیرًا آثاری در کردستان ترکیھ بدست آمده 

این قدیمی .، قدمت آن بھ دوازده ھزار سال میرسدکھ با آزمایشات کاربن دیتینگ

.ترین تمدنی است کھ تا کنون پیدا شده است

ولی بازھم بھ عقب تر میرویم تا آزمایشی روی خصوصیات مردم این سرزمین 

.انجام دھیم

اگر میشد نمونھ ھائی از ژن مردم ایران بزرگ از دوردستھای تاجیکستان تا 

ن وعراق و ایران و بحرین گرفت و با ھم مخلوط کرد و قفقاز و ترکیھ و افغانستا

از آن یک نمونھ ژن را برداشت، متوجھ میشویم کھ این ژن شباھت غیر قابل 

.انکاری با ژنِ  ایرج، اولین شاه افسانھ ای ایران دارد

وقتی شاه جھان، فریدون، جھان را بھ کشورھای ایران، توران و روم تقسیم کرد، 

سلم و تور از بخشیدن گلِ  .بھ سھ فرزندش ایرج، تور و سلم داداین سھ کشور را 

سرسبد کشورھای جھان، یعنی ایران، بھ ایرج ناراضی بودند و بھ او حسادت 

.ورزیده و دشمنی می کردند

ایرج با علم  بھ این دشمنی برادرانش، تنھا بھ دیدن آنھا میرود، بھ امید دلجوئی و 

ت ایرج برادرانش را دلجوئی میکند و حتی حاضر در این مالقا.کسب محبت آنھا

ولی سلم .میشود در مقابل کسب محبت برادرانھ آنھا، تاج و تختش را بھ آنھا بدھد

.بعد از فحاشی زیاد، میز زرین را بلند کرده بر سر ایرج می کوبد

:ایرج فقط می گوید

شیرین خوشست میازار موری کھ دانھ کش  است              کھ جان دارد و جان 

.سپس  سلم با جنجر سر او را از تن جدا میکند

بعدھا دختر ایرج بھ دنیا می آید و مردم ایران سالھا صبر می کنند تا او با پسر 

.پشنگ، برادر زاده فریدون، ازدواج کند و صاحب فرزندی بنام منوچھر بشوند

ن ایرج را از سلم منوچھر با کمک سام نریمان و قارن، پسر کاوه آھنگر انتقام خو

.و تور می گیرد

ایرج نمونھ یک انسان با عاطفھ، شاعر مسلک، ساده، خوش باور، بی سیاست،
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ظاھربین، صلح طلب، ایده آلیست، مظلوم پرست و انسان دوست است کھ این 

.ھمان ژنی است کھ در وجود اکثر ایرانیان است

و منوچھر و قارن و سام در کنار باید سالھا بگذرد تا این شانس تاریخی پیش بیاید 

.ھمدیگر ملت ایران را نجات بدھند

سرزمین ایران از دوران افسانھ ای آن کھ بین روم و توران واقع شده بود، تا 

ھزار و چند صد سال گذشتھ و حتی قرنھای اخیر بعلت ثروت زیاد و آب و ھوای 

 قدرتھای استعماری معتدل آن ھمیشھ مورد تاخت و تاز بیابانگردان و بعد از آن

ولی فاتحان ایران چھ متمدن و چھ بیابانگرد، بعد از مدتی در .جدید  بوده است

فرھنگ ایرانی حل شده و در این سرزمین علی رغم کشتار و ریشھ کن شدن آثار 

.مدنیت، دوباره  فرھنگ ایرانی سر از زمین بیرون آورده است

 بعدًا ببینیم این خصوصیات ذاتی کھ ھمین معرفی کوتاه از مردم ایران کافیست تا

مردم ایران داشتھ اند در مقاطع مختلف تاریخی چگونھ کمکشان کرده و چگونھ 

.مایھ بدبختی بیشترشان شده است

تاریخ سرزمین ایران از دوران افسانھ ای آن تا تمدنھای سیلک و شھر سوختھ و 

اد و ھخامنشی و سلوکیھا کاسپی ھا و کاسی ھا تا شوش و ایالم و بین النحرین تا م

ولی بعد از حملھ اعراب .و اشکانیان و ساسانی ھمیشھ افتخار آمیز بوده است

:بقول فردوسی.نسل جدیدی در این سرزمین بوجود آمد

از ایران  وز ترک  وز  تازیان           نژادی  پدید   آید  اندر   میان

مھ گیتی کسی نشمردبرین   سالیان  چارصد  بگذرد           کزین تخ

ھرچند در این نسل جدید رگھ ھاای از ژن ھای قدیمی وجود دارد ولی این مردم 

.از ھزار و چھارصد سال پیش تا کنون در پی کشف ھویت خود بوده اند

قبل از آنکھ داستان زندگی این مردمان را در ھزار و چھارصد سال بعد بررسی 

.سیمکنیم بھتر است اول ترک و تازی را بشنا

اعراب .تازیان اعرابی بودند کھ در میانھ شبھ جزیره عربستان زندگی میکردند

ھزار و چھارصد سال پیش شامل مردمانی در جنوب اردن، سواحل غربی رود 

فرات، کویت، سواحل جنوبی خلیج فارس، عمان، عدن و یمن نیست بلکھ اعراب
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ین در صحرای مرکزی و قبایل چادر نش)مدینھ(شامل دو شھر مکھ و یثرب 

عربستان بود کھ ھرسالھ در ماھھای حرام برای زیارت بت ھایشان بھ مکھ می 

.آمدند

در چنین اجتماعی مردم مکھ و مدینھ بعلت واقع شدن سرراه شمال بھ جنوب بھ 

.تجارت مشغول بودند و کشاورزی در مدینھ در دست یھودیان بود

اریخ جھان نمیتوان ھمپایھ مکھ و مدینھ از نظر آزادی دین ھیج جامعھ ای را در ت

در چنین جامعۀ بی نظیرِ  تکثرگرا، مردم با ھر دین و .قبل از ظھور اسالم یافت

مذھبی در کمال آزادی مشغول تجارت و کشاورزی و پرستش خدایان خودشان 

.یھودی، مسیحی، بودائی، زرتشتی، بت پرست و غیره.بودند

 کھ محمد علیھ السالم در مکھ در سن چھل سالگی جالبت تر اینکھ در ھمان سالھا

بھ پیامبری مبعوث شد، در عربستان چھار نفر بنام ھای اسود عنسی در میان 

قبایل مذحج و کنده، طلیحھ در قبایل یمنی بنی اسد در شمال حجاز، مسیلمھ در 

قبایل بنی حنیفھ در شرق عربستان و یک زن بنام سجاع در میان قبیلھ تمیم، خود 

را رسول اهللا میدانستند و می گفتند فرشتگان از طرف اهللا برایشان وحی میآورند 

.و ھمچنین ھزاران پیرو داشتند

پیروان حضرت محمد در ده سال اقامت ایشان در مکھ و در دورانی کھ آیات 

.مکی را برای این پیروان می خواندند کمتر از بیست نفر بودند

.یاورد، حضرت محمد بھ یثرب مھاجرت کردبعد از فوت ابوطالب کھ اسالم ن

در آنجا آیات مربوط بھ موسی، یوسف، یونس و سایر شاھان تورات بر ایشان 

نازل شد کھ بھ دل یھودیان می نشست و باب دوستی با دو طایفھ یھودی بنی 

.قریضھ و کلبی را باز کرد

از آنکھ در روزبھ بن مرزبان، یا چنان کھ بعدھا خوانده شد، سلمان فارس بعد 

شام بھ خدمت یھودیان در آمد، در ابتدای اقامت حضرت محمد در یثرب، اھل 

با دانش سرشار در تمام ادیان و تجربیات سیاسی و اجتماعی، او در .بیت شد

.اشاعھ اسالم داستان مفصل دیگری است

.یکی از کارھای حضرت برقراری صلح و اتحاد بین دو قبیلھ اوس و خزرع بود
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تی با این قبایل بھ آن معنی نبود کھ ایشان اسالم آورده باشند بلکھ فقط کاری دوس

بھ کار حضرت نداشتند و ایشان در چنان محیط آزادی بھ ھمان شیوه مکھ دعوت 

.مردم بھ اسالم را ادامھ می دادند ولی بر تعداد پیروان ایشان اضافھ نمی شد

ر بھ حضرت نازل شد کھ بر اساس تاکھ دستوراتی مربوط بھ جھاد برای اولین با

آن آیات بھ مسلمانان اجازه میداد و حتی آنانرا تشویق میکرد کھ برای اشاعھ 

اگر کشتھ شوند بھ بھشت می روند و اگر پیروز می .اسالم بھ کاروانھا حملھ کنند

.شدند، صاحب اموال کاروانیان بعنوان غنیمت می شوند

 افراد و حتی قبایل بیابانگرد بھ اسالم این انگیزه، محرک خوبی برای گرویدن

شده و با شروع حملھ بھ کاروانھای عازم مکھ، این گروه تازه مسلمان شده کم کم 

. اقتصادی تبدیل شدند-بھ یک قدرت نظامی 

در ده سال بعد، تا رحلت حضرت محمد، ایشان مجموعًا با بیست و ھفت جنگ، 

.متحد کردتمام عربستان آن زمان را زیر پرچم اسالم 

مسیلمھ پس از رحلت حضرت محمد ادعای جانشینی او را کرد و با سجاع متحد 

شد ولی ابوبکر در دوران خالفت کوتاھش توسط خالد ابن ولید آنھا را شکست داد 

.و قتل عام کرد

بنابراین آنچھ را کھ عرب نامیده میشود ھمین بیست و نھ قبیلھ شامل چادر نشینان 

ال مردم مصر، لبنان ، سوریھ، لیبی، تونس، مراکش، عراق و وا.عربستان بودند

اینھا مردمانی ھستند کھ بعدًا تمام .سواحل جنوبی خلیج فارس کھ عرب نبودند

آثار تمدنشان با خاک یکسان شد، و بھ آنھا یک کتاب بھ عربی داده شد و آنھا را 

از یکی دونسل مجبور کردند فقط بھ عربی تکلم کنند و بھ این ترتیب ھمھ بعد 

.عرب زبان شدند

وقتی سخن بلعمی بھ اینجا رسید، ناگھان ھفتصد نفر یھودی قبیلھ بنی قریضھ کھ 

.در گوشھ ای نشستھ بودند دستشان را بلند کردند کھ می خواستند چیزی بگویند

اگر من بخواھم از گردن زدن شما بدست .میدانم چھ میخواھید بگوئید:بلعمی گفت

 پنجاه سال مقاومت و کشتار ایرانیان را کھ آخرین آن گردن زدن سی امام علی، تا

ھزار نفر اسیر نبرد گرگان کھ در آن امام حسن و امام حسین شرکت داشتند
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.بگویم، باید نصف بیشتر نُھ جلد کتابم را برایتان بخوانم

در اینجا من فقط سعی می کنم این نسل جدیدی را کھ حکیم فردوسی از آن سخن 

.گفتھ معرفی کنم، تا ببینیم چرا این نسل نتوانستھ بھ آزادی دلخواھش برسد

پس ایرانیان اینگونھ با عرب در آمیختند و این آمیزش تا آمدن ترکان و مغوالن از 

ھرچند قتل عام و کشتار ایرانیان توسط .شرق و آسیای مرکزی ادامھ داشت

انگردان حجاز بود ولی آنھا نھ بیابانگردان آسیای مرکزی بمراتب بیشتر از بیاب

تنھا تاثیر فرھنگی بر ایرانیان نداشتند، بلکھ تسلط آنھا آغاز یک نوع آزادی 

.فرھنگی ایرانیان از دست اعراب شد

ولی ترکان و مغوالن آسیای مرکزی خودشان وقتی مسلمان شدند از نظر شقاوت 

 کھ وقتی در روُم  تا آنجا.و بیرحمی بمراتب بدتر از بیابانگردان عرب بودند

خالفت عثمانی را براه انداختند اربابان عرب را صدھا سال شقاوتمندانھ تر از 

.اعراب بیابانگرد مستعمره خود گردانیدند

.و بھ این ترتیب از ایران و ترک  و تازیان  نژادی تازه  پدید آمد

 ابی وقتی سعد بن:دوست بزرگوارم ابن خلدون کھ اینجا تشریف دارند میگوید

نامھ بھ عمربن خطاب .وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتابھای بسیار دید

عمر در پاسخ نوشت کھ آن ھمھ را .نوشت و در باب این کتابھا دستوری خواست

بھ آب افکن کھ اگر آنچھ در آن کتابھا ھست، سبب راھنمائی باشد خداوند برای ما 

 تر است و اگر در آن کتابھا جز مایۀ قرآن فرستاده است کھ از آنھا راه نماینده

از این سبب آن ھمھ .گمراھی نیست، خداوند ما را از شّر آنھا در امان داشتھ است

.کتابھا را در آب یا آتش افکندند

وقتی قتیبة بن مسلم، سردار حجّاج، بار دوم بھ خوارزم رفت و آنرا بازگشود 

لوم و اخبار گذشتھ آگاھی ھرکس را کھ خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و ع

داشت از دم تیغ بی دریغ در گذاشت و موبدان و ھیربدان قوم را یکسر ھالک 

نمود و کتابھایشان ھمھ بسوزاند و تباه کرد تا آن کھ رفتھ رفتھ مردم امّی ماندند و 

این .از خط و کتاب بی بھره گشتند و اخبار آنھا اکثر فراموش شد و از میان رفت

می دھد کھ بیابانگردان ِعرب، زبان و خط مردم ایران را بھ مثابۀواقعھ نشان 

89



حربھ ای تلقی می کرده اند کھ اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بـِدان با 

.غالب درآویزد و بھ ستیزه و پیکار برخیزد

اگر صدائی بھ اعتراض و شکایت بر می خاست، انعکاس بسیار نمی یافت و در 

در برابر مظالم و فجایعی کھ عربھا در شھرھا و .می گشتخالل قرنھا محو 

ھرکس در مقابل جفای .روستاھا بر مردم روا می داشتند جای اعتراض نبود

.تازیان نفس بر می آورد کافر و زندیق شمرده می شد و خونش ھدر می گشت

.شمشیر غازیان و تازیانۀ حکام ھرگونھ اعتراضی را خفھ و خاموش می کرد

ائی بر می آمد فریاِد دردناک، اما ضعیِف شاعری بود کھ بر ویرانی شھر اگر صد

و دیار خویش نوحھ می کرد و با نالۀ جانسوز، در زیر فشار رنجھا و شکنجھ ھا 

آرزو می کرد کھ یک دست خدائی از آستین غیب برآید و کشور را از چنگ 

:ھلوی می سرودتازیان برھاند و بھ انتظار ظھور این موعود غیبی بھ زبان پ

کی  باشد کھ پیکی  آید از ھندوستان           کھ  آمد آن  شاه  بھرام از دودۀ  کیان

کھ  رود  و  بگوید  بھ  ھنــــــــدوان           کھ  ما چھ  دیدیم  از دست     تازیان

بایک گروه دین خویش پراکندند وبرفت      شـــــــاھنشاھی  ما بھ  سبب    ایشان

ون دیوان دین دارندچون سگ خورند نان     بستاندند  پادشاھی  از خســـــروانچ

نھ بھ ھنرنھ بھ مردی بلکھ بھ افسوس وریشخند      بستدند  بھ   ستم   از  مردمان

زن و خواستۀ شیرین، باغ  و  بوستان       جزیھ برنھادند و پخش کردند برسران 

ن چھرگان، از دانائی و شرم بی بھرگان  شرایط فجیعی کھ این مار خور، اھرم

بمدت دویست سال در سرزمین ایران بوجود آورده بودند، این مردم را عوض 

مردمانی را کھ ھرودُت، تاریخ نویسِ  دشمن ایران، خصلت راستگوئی، .کرد

ننگ داشتن از بدھکاری، احترام بھ ھمسایگان، پاک نگھداشتن رودخانھ ھا، 

مردمی کھ دائمًا جشن میگیرند توصیف کرده، بعد از تعادل در میگساری و 

ھمھ گنجھا زیر دامن نھند، :دویست سال مردمانی شدند کھ شما توصیف کرده اید

.نھ جشن و نھ رامش نھ کوشش نھ کام

شود خوار ھرکس کھ ھست ارجمند             فرومایھ  را  بخت  گردد      بلند

ان             گزند   آشکارا   و  خوبی    نھانپراکنده   گردد   بدی   در     جھ
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بعد از دویست سال آتش زدن بھ تمدن ایران، نسلھای غالب و مغلوب در ھم ذوب 

شدند و وقتی کھ این سیل مذاب سرد شد رگھ ھای ایرانی و ترک و عرب در این 

.نسل تازه برای ھمیشھ در آن باقی ماند با خصلتی جدید

انھ ھا، کشتن دانشمندان و ادیبان، الل کردن سخنگویان، گردن آتش زدن کتابخ

زدن آزادیخواھان، بھ غنیمت بردن اموال و ثروت مردم، برده کردن کشاورزان 

و کارگران، بھ کنیزی بردن زنان، تحمیل زبان تازی و مستولی کردن سیاھی 

. استشب برجامعھ، خالصھ تاریخ دویست سالھ ایران بعد از تسلط اعراب بوده

باالخره در این خاموشی و تاریکی وحشی و خون آلودی کھ نزدیک دو قرن بر 

تاریخ ایران سایھ افکنده بود، بامداد رستاخیز، ھمراه نھضت ھای آزادی خواھی 

از میان ھمان رگھ ھای ایرانی، زبان فارسی شروع بھ جوانھ زدن کرد و دیری 

شھر خدا داد ایرانی، تا روزگار حجاج نپائید تا زبان پارسی کھ زبان دیوان بغداد، 

.بود، دوباره زبان دیوانی از آناطولی تا ھندوستان شد

بدین گونھ زبان تازی، با پیام تازه ای کھ از بھشت آورده بود و با تیغ آھیختھ ای 

کھ ھر مخالفی را بھ دوزخ بیم میداد و زبان خسروان و موبدان و اندرزگران و 

نای خاموشی افکنده بود، می رفت کھ دیگر زبان این خنیاگران کھن را در تنگ

سرزمین نباشد و مردم با جنبش تکلم بھ زبان فارسی، آھستھ استقالل خود را از 

.عرب پس گرفتند

دوستان، چھ بسا کھ ھزار سال بعد از زندگی خاکی من و حکیم فردوسی، مردم 

ن بیاموزند و راھشان را ایران بارھا و بارھا این داستانھای کھن را بشنوند و از آ

بسوی سعادت دنیوی پیدا کنند، ولی ھیچ وقت تخم خرافات در این نسل ذوب و 

فقط ممکن است روزگاری بھ ھمت .منجمد شده، ھرگز از بین نخواھد رفت

ولی با دغلکاری و دروغگوئی و .بعضی از رھبران باشعور ضعیف شود

.رافات بھ اوج خود میرسدنیرنگ عده ای، مردم دوباره گول می خورند و خ

مردم خرافات زده ای کھ در یوغ ریاکارانِ  خرافات پرور و دکانداران خرافات 

زندگی می کنند، اگر ھزار بارھم نصایح سعدی و غزلھای زیبای حافظ برایشان 

.خوانده شود از جھل مرکبشان بیرون نخواھند آمد
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ناامید باشند چرا نتوانستھ اند این مردم ایران نباید خود را دست کم بگیرند یا کھ 

.غول بی شاخ و دُم را در ھزار چھارصد سال گذشتھ از پای دربیاورند

فراموش نکنید کھ در اروپا سی سال نبرد مسلحانھ و چند قرن روشنگری 

فیلسوفان و متفکرین طول کشید و ھنوز ھم ادامھ دارد تا مردم توانستند این غول 

درحالیکھ دین داران اروپا بھ .ه واتیکان محبوس کنندبی شاخ دُم را در محدود

نسبت جمعیت  بمراتب بیشتر از ایران و تعداد کلیساھاھم بھ نسبت در شھرھای 

.اروپا بیشتر از تعداد مساجد در شھرھای ایران است

ایرانیان در دفاع از آیین باستانی خود و در تھاجم بیابانگردان و بعد از آن  درگیر 

.خرافات فرقھ ای، بیشتر از ھر ملت دیگری قربانی داده انداختالفات 

این یک فاجعھ جھانی در .درد خرافات و دین تنھا درد ما مردم ایرانیان نبوده

:طول تاریخ بشر بوده و بزرگان سرزمینھای دیگرھم این گونھ فریاد زده اند

 است، یلسوف تابحال ھرگز یک روحانی را نکشتھفیک :دنیس دیروت می گوید

.درحالیکھ روحانیون فالسفھ زیادی را کشتھ اند

وقتی مردم بیشتر آگاه می شوند، کمتر بھ :رابرت گرین اینگرسول می گوید

.روحانی و بیشتر بھ معلم توجھ می کنند

.دین بھترین وسیلھ برای ساکت نگھ داشتن عوام است:ناپلئون بناپارت می گوید

ین مذھبی بھ سرزمین ما آمدند، در دست شان وقتی مروج:جومو کیانتا می گوید

پنجاه سال بعد، ما در .کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین ھایمان را داشتیم

.دست کتاب ھای مقدس داشتیم و آنھا در دست زمین ھای مارا

روحانی نسبت بھ برھنگی و رابطھ طبیعی دو جنس :مارک تواین می گوید

.قر و فالکت می گذردحساسیت دارد، اما از کنار ف

قسمت ھایی از انجیل را کھ من نمی فھمم ناراحتم :سوزان ارتس می گوید

.نمیکند، قسمت ھایی از آن را کھ می فھمم معذبم می کند

بھ من بگو قبل از تولد کجا بوده ای تا بھ تو بگویم پس از مرگ :نیچھ می گوید

.کجا خواھی رفت

رامتقاعد کرده کھ مردی نامرئی در آسمانھامذھب مردم :جورج کارلین می گوید
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.زندگی می کند کھ تمام رفتارھای تو را زیر نظر دارد، لحظھ بھ لحظۀ آن را

 و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام کارھایی کھ تو نباید آنھا را انجام دھی، و 

 آتش و دود اگر از این کارھا را انجام دھی، او تو را بھ جایی می فرستد کھ پر از

و سوختن و شکنجھ شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی کنی، رنج 

....!بکشی، بسوزی و فریاد و نالھ کنی ولی او تو را دوست دارد

یکی از بزرگترین تراژدی ھای بشریت این است :آرتور سی کالرک می گوید

.کھ اخالقیات بوسیلھ دین دزدیده شده است

.آنجا کھ علم پایان می یابد، مذھب آغاز میگردد:رائیلی می گویدبنجامین دیز

دین افساری است کھ بھ گردن تان می اندازند، تا خوب :کائوچیو می گوید

.سواری دھید، و ھرگز پیاده نمی شوند، باشد کھ رستگار شوید

.اولین روحانی جھان اولین شیادی بود کھ بھ اولین ابلھ رسید:ولتر می گوید

دین مثل بوتھ ھویج است کھ :زرجمھر، وزیر دانای انوشیروان می گویدبو

چھارپایان قسمت سبز آنرا می بینند و نشخار می کنند ولی شخص دانا میوه آنرا 

.کھ درون خاک است می بیند

:حافظ می گوید

ازھرطرف کھ رفتم جز وحشتم نیفزود         زنھارازین بیابان وین راه بی نھایت

 بفریاد ار خود بسان حافظ         قرآن زبر بخوانی در چارده روایتعشقت رسد

سیصد سال قبل از من این قوانین بیابانی بر ملتم تحمیل شد و تا ھزار سال بعد از 

.این بیابان و راه بی نھایت باالخره پایانی خواھد داشت.من ادامھ داشتھ است

 قانون بھ جنگ این قانون بیابانی نصیحت منِ  آموزگارِ  تاریخ اینست کھ با سالح

.باید رفت نھ مبارزه مسلحانھ

آنھا بقای خود را با .برای این قوم ِظالم ِحاکم بر ایران جان انسانھا ارزشی ندارد

خونریزی و ترس تامین می کنند و برای ماندن در قدرت، از اندوختھ ھای 

ی کنند و برایشان مھم خودشان استفاده نمیکنند، بلکھ ثروت ملی ایران را خرج م

نیست اگر سطح زندگی مردم در ایران پائین تر از افغانستان بشود تا آنھا بتوانند 

.بھ حکومت طالبانی خودشان ادامھ بدھند
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تا ھزار سال بعد از من کسی را نمی شناسم کھ مثل کسروی تمام زندگیش را 

ھ زندگی خاکیش را صرف مبارزه با خرافات کرده باشد و آن گونھ ناجوانمردان

.در راه مبازه با خرافات از دست داده باشد

دیدن چھره ھای شاد و .خیلیھا اینجا آمده اند کھ حرفھای زیادی برای گفتن دارند

خندانِ  کورش کبیر، کریم خان زند، امیر کبیر، دکتر محمد مصدق عزیز، فاطمی 

ھ بھ حرفھای من گوش و بختیار برای من باعث افتخار بود کھ این چنین با حوصل

اگر مصدق گرامی مایل باشند، کمی از تاریخ سیاسی ایران برایمان .دادند

.فردوسی با لبخند بھ مصدق اشاره کرد کھ بفرمایند.بگویند

فکر می کنم اگر آقای کسروی بفرمایند، ایشان درد :دکتر مصدق بلند شد و گفت

.دل ھمھ ما را خواھند گفت

دوست عزیز بار اول کھ درباره آتش زدن :کرد و گفتفردوسی رو بھ کسروی 

دیوان حافظ صحبت کردید موضوع خرافات را مطرح کردید و بعد از این ھمھ 

.گفتگو برمی گردیم بھ شنیدن درد دل شما کھ شکایت از خرافات است

وقتی کسروی میخواست شروع بھ سخن گفتن بکند، یک جمعیت چند ملیونی از 

 شد کھ جلوی ھمھ آنھا چھره ھای آشنای قتل ھای زنجیره ای دوردستھا پیدایشان

و ھزاران اعدام شدگان سی دو سال اخیر و کشتھ شدگان جنگ، ھم ایرانی و ھم 

.عراقی بودند

احساس گناه میکنم کھ اگر اسامی چند نفری را کھ جلوی این : کسروی گفت

.د نبرمجمعیت چند ملیونی ایستاده اند و آنھا را نمایندگی می کنن

ھرچند کھ قدردانی از یکایک این عزیزان الزم است ولی آنھا کمیِ  وقت مرا 

.درک می کنند

داریوش فروھر و ھمسرش پروانھ اسکندری فروھر، دکتر کاظم سامی، دکتر 

تقی تفتی، علی اکبر سیرجانی، شمس الدین امیرعالئی، کشیش دیباج و کشیش 

 مصدق، زھره ایزدی، احمد میرعالیی، میکائیلیان، محمد تقی زھتابی، معصومھ

اشرف السادات برقعی، مولوی عبدالملک مالزاده، مولوی جمشید زھی، ماموستا 

فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر عبدالعزیز مجد،
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جواد سنا، جالل متین، زھرا افتخاری، سید محمود میدانی، کشیش محمد باقر 

حسینی، سیامک سنجری، دکتر احمد تفضلی، منوچھر صانعی، یوسفی، غفار 

فیروزه کالنتری، ابراھیم زال زاده، فرزینھ مقصودلو، شبنم حسینی، پیروز 

دوانی، حمید حاجی زاده و پسر نھ سالھ اش کارون، محمد مختاری، محمد جعفر 

د پوینده، احمد میرین صیاد، حسین شاه جمالی، کشیش ھاپیک ھوسپیان، شیخ محم

ضیایی، دکتر جمشید پرتوی، جواد امامی، سونیا آل یاسین، مھندس کریم جلی، 

فاطمھ امامی، فاطمھ قائم مقامی، دکتر فالح یزدی، سعید قیدی، حسین سرشار،

.قاسملو، ندا آقاسلطان، آیت اهللا شریعت مداری و آیت اهللا منتظری

ان تازه وارد افتاد و نام وقتی چشم کسروی بھ این دو آیت اهللا در کنار ندا آقا سلط

آنھا را برد، با تعجب کمی مکث کرد و بھ فردوسی گفت از نظر من این ھم مایھ 

دوباره رو بھ آن جمعیت .تعجب است و باید با این دو آیت اهللا بعدًا صحبت کنم

ملیونی کرد و گفت از شما پوزش می خواھم، ای نورسیدگان بھشتی، شما اعدام 

شصت وھفت و کشتھ شدگان جنگ ایران و عراق و اعدام شدگان تابستان سال 

کشتن ھر یک نفر شما مثل .شدگان کردستان و سیستان و قم و شھرھای دیگر

.کشتن تمام جھان بدست آن دوزخیانی است کھ کمی آنطرفتر غمگین نشستھ اند

فقط بھ قیافھ آن صادق خلخالی، سیف اهللا و مجری اوامر آقای خمینی نگاه کنید و 

.جازه بدھید بیشتر از این درباره این ریاکاران دروغگو صحبت نکنما

اگر اینجا دیوار بلندی می بود و ھیج امکانی وجود نداشت :اما در باره خرافات

کھ بتوان فھمید پشت آن چیست، ھرکسی می توانست چیزی را در پشت آن در 

طقی بلکھ با کالم ذھن خود تصور کند و اینجاست کھ رندان روزگار نھ با دلیل من

.شیرین و یا زور بھ مردم می قبوالندند کھ پشت آن دیوار چیست

:بارھا و بارھا گفتھ شده و تکرار می شود

زنام و نشان و گمان   برترست               نگارندۀ  برشده   پیکرست

بھ   بینندگان    آفریننده       را               نبینی  مرنجان دو بیننده را 

نیابد  بدو  نیز  اندیشھ        راه              کھ برتر از نام و از  جایگاه

ازاین پرده برترسخن گاه نیست              زھستی مراندیشھ راراه نیست
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 کھ بشر حوادث و اتفاقات و حتی  است دورانی،یخ مینامیمتاردورانی کھ آنرا 

تنھا بروی چرم و کاغذ نوشت بلکھ تمام این  را نھ آنھاآمار را بھ نوشتھ درآورد و 

 بعدًا مردم ، صحیح را از ناصحیح تاکردحوادث و آمار را برروی سنگ حک 

.ندبدھتشخیص 

 کھ با قدرت تخیل خارق العاده و نبوغ و اند چند ھزار سال گذشتھ نوابغی بوده در

د چھ حقیقی و  از گذشتگان شنیده انکھزیرکی بی نظیر نویسندگی، داستانھا ای را 

 و  نظم و نثر در آوردهرشتھچھ ماوراء طبیعی ھمھ را با ھم مخلوط کرده و بھ 

 درطی صد ھا سال کھاین نوشتھ ھای اسطوره ای آنچنان شیرین و جذاب بوده اند 

 قبول موردبعنوان حقایق تاریخی، نسل اندر نسل از کودکی تا پیری تکرار شده و 

.واقع شده اند

یاسی و ناسیونالیستی خودشان در ھزاره ھاسا از روی دیدگاه ھای  طرفی ملتھاز

 کھ با ھیچکدام از معیار ھای راو سده ھا و حتی سالھای اخیر این اسطوره ھا 

. ساختھ اند رایخ خودشانتارعلمی و منطقی نمیتوان آنھا را بھ اثبات رسانید 

رستاخیز خودش "نیکیک، رفتار نگفتار نیک، پندار " با یک پیام ساده زرتشت

یان دنیای قدیم و بعد ادرا شروع کرد کھ در حقیقت میتوان گفت الھام بخش تمام 

فقط .نکردزرتشت ھرگز ادعای رابطھ با خدا و رسیدن وحی را .از خودش بود

. راه رسیدن بھ حقیقت را آموختمثل یک معلم، بھ بشریت

ار شده و دسترنج آنھا خرج سیصد سال بزور دین، دھقان و صنعتگر ایرانی استثم

در توافق ھای داخلی بین قبیلھ خودشان، سرزمینھای .عیاشی خلیفھ مسلمین میشد

بھ غنیمت گرفتھ ایران را بین ھمدیگر تقسیم میکردند و بھ اصطالح از کیسھ 

صلح امام حسن با معاویھ کھ شامل پرداخت در آمد استخر .خلیفھ می بخشیدند

حسن میشد، نمونھ ای تاریخی از این رابطِھ ارباب و بھ امام )استان فارس(

.رعیتی بین خلیفھ مسلمین و رعایای ایرانی  بود

منتھا .بعد از اسالم  تمام خلفای راشدین و امویان و عباسیان از قبیلھ قریش بودند

بنی امیھ زیرکانھ خالفت و تمام سمت ھای مھم را قبضھ کردند و بنی ھاشم بغیر 

پنج ملیون درھم و(کھ در مقابل صلح با معاویھ بھ ثروتی ھنگفت از امام حسن 
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.دست یافت، بقیھ بھ ھیچ ثروت و مقامی نرسیدند)درآمد استخر

ولی مبارزه بنی ھاشم برای رسیدن بھ قدرت بعد از رحلت حضرت محمد تا 

غیبت صغری امام زمان و حتی بعد ازغیبت کبری امام زمان توسط نواب ایشان 

البتھ جمع آوری خمس و ذکات محل در آمد بنی ھاشم و نواب . داشتھ استادامھ

.ایشان برای ادامھ مبارزه بوده است

بنابراین ھرچند در این فامیل بزرگ قریش اختالفاتی برای کسب قدرت ورھبری 

.پدید آمد ولی در زمان کشور کشائی تقسیم غنائم ھمھ با ھم یکصدا و متحد بودند

 اقوام نزدیک باھم  برای کسب مقام رھبری و منافع مالی آن در واقعھ کربال

در نبرد گرگان در زمان عثمان با وجود آنکھ میگویند حضرت علی .میجنگیدند

خانھ نشین بود ولی امام حسین و امام حسن در این جنگ بر علیھ ایرانیان شرکت 

.جنگی کھ در آن سی ھزار اسیر ایرانی را گردن زدند.داشتند

کلی بعد از اسالم آوردن، از تمام قبایل حجاز یک نیروی متحد زیر یک بطور

.پرچم عقیدتی بوجود آمد

از نظر روحیھ و توان جنگی قبایل متحد شده عرب، مثل مغولھا و ترکھا کھ بھ 

چین حملھ میبردند و مثل ھون ھا  و ایوارھا کھ بھ رم شبیخون میزدند، ناگھان 

یدتی میشوند کھ با آن از عدن و یمن گرفتھ صاحب یک صالح کشتار جمعی عق

.تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا را در مینوردند

ھمانطور کھ مغولھا جھان را گرفتند و ھمانطور کھ بربرھای اروپا  رم را تسخیر 

با این تفاوت کھ بربرھا .کردند، عربھا تمام جھان متمدن آن زمان را فتح کردند

ولی قبایل عربستان وحجاز در . مدتی در تمدنھای فتح کرده حل میشدندبعد از

این کار شامل کشتن .اولین اقدام، ابتدا ریشھ ھای تمدن را نابود میکردند

دانشمندان و سوزاندن کتابھا و از بین بردن تمام آثار تمدن سرزمینھای تسخیر 

بھ .ب تحمیل میکردندبعد از آن زبان عربی را بھ زور بر مردم مغلو.شده بود

.این ترتیب کمتر از یک نسل زبان مردم مغلوب عربی می شد

مردمان بین النھرین کھ مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق بھ حوزه فرھنگ 

ایرانی بودند از سواحل جنوبی خلیج فارس گرفتھ تا کردستان و ترکیھ و قفقاز
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سوریھ، اردن، .ه فرھنگی بودندھمگی جزئی از ایران زمین و متعلق بھ این حوز

لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینھا ھمگی صاحب فرھنگھای 

مستقل و با سابقھ ادبی و زبانی مختص خودشان بودند کھ ادبیات مستقل خودشان 

کتابخانھ اسکندریھ بزگترین مرکز فرھنگی در طول تاریخ جھان بود .را داشتند

.انھ کنگره آمریگا در مقایسھ با آن در مقام کمتری استکھ حتی امروز ھم کتابخ

از عدن گرفتھ تا مراکش ھمھ عرب شدند و بجای آن بیست و نھ قبیلھ حجازی

بعدھا بیست ونھ مملکت جدید بوجود آمد کھ ھمگی تاریخ پیدایش خودشان را با 

.ھمان بیست ونھ قبیلھ عرب گره میزنند

قبایل وحشی مغول بھ چین و ھند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت کردند و 

.بعد از مدتی ملیت سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند

قبایل، سلت و ھون و ایوار بھ رم رفتند و در یونانیھا رم را بنا کردند و بعدًا 

.بازگشت ممالک اروپائی را ساختند

ولی این بیست ونھ قبیلھ عرب و حجازی با صالح دین تمام کشورھا مفتوحھ را 

عرب ھا بعد از پیروزی، اول تمام ثروت ھای .عرب کردند بجز ایران و اسپانیا

ساوی بین جنگجویان کھ در جنگ منقول و اسیران برده و کنیزان را بھ نسبت م

شرکت کرده بودند، و بیت المال کھ خرج جنگ بعدی بشود، و خلیفھ در کمال 

چون انگیزه اصلی اکثر جنگجویان .عدالت و طبق قوانین اسالم تقسیم میکردند

عرب بدست آوردن ھمین غنیمتھا بوده، لذا تقسیم  منصفانھ آنھا، مفھوم عدالت را 

.ھادینھ نموددر فرھنگ اسالمی ن

وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود، منظور تقسیم عادالنھ غنائم است و 

وقتی از بی عدالتی عثمان میگویند، منظور آنست کھ او سھم بیشتری بھ طایفھ 

.خودش یعنی بنی امیھ میداده است

در اینصورت حتی .تسلیم شدگان اگر مسلمان شوند یا برده شوند کشتھ نمیشوند

ر پسران را  پائین کشیده و اگر موئی دیده میشد او را بعنوان بالغ مرد  شلوا

.زنان زیبا را تصاحب میکردند و اگر زیبا نبودند بکارگری میگماشتند.میکشتند

.دانشمندان را میکشتند
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.کتابخانھ ھا با خاک یکسان کرده و ھر کتابی را کھ پیدا میکردند میسوزاندند

ان خودشان را نداشتھ و باید عربی یاد بگیرند و فقط قرآن مردم حق تکلم بھ زب

ھرگونھ آثار ھنری را از بین میبردند مگر آنکھ توانائی تخریب آنرا .بخوانند

 سال پیش 1400بھمین دلیل است تمام مجسمھ ھای متعلق بھ قبل از .نداشتھ باشند

چون دماغ در مجسمھ، .از مصر تا ھندوستان یا کامًال نابود شده و یا دماغ ندارند

تخریب این آثار .آسانترین قسمت است کھ میتوان آنرا با یک ضربھ شکست

ھنری تا قرن بیست و یکم توسط صاحبان ووارثان این اندیشھ، یعنی طالبان 

باید شکر .انفجار مجسمھ بودا در بامیان نمونھ آنست.افغانستان ادامھ داشتھ است

فتم میالدی دینامیت میداشتند، امروز اثری از گزار بود، کھ اگر اعراب قرن ھ

.اھرام مصر ھم نبود

.بھ این ترتیب باید بعد از ده بیست سال تمام کشورھای فتح شده عرب زبان بشوند

ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کامًال تسلیم شد، تنھا کشور فتح شده توسط 

رزات دویست سالھ خودش ھمان بیست و نھ قبیلھ عرب است کھ بعدًا در مبا

.توانست عرب نباشد و افتخار عجم بودن را کسب نماید

ھرچند عراق کنونی کھ مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنھ اصلی این 

واال ایران ھم مثل تمام این کشورھای تسخیر شده، میبایست .سرزمین حفظ شد

.عرب میشد

 عرب میشدند، در آن صورت اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست میخوردند و

ولی چرا ایران عرب نشد؟.شاید ھندوستان ھم امروز عرب میبود

چون سرزمینی کھ از ایران بزرگ بجا مانده بود چھ قبل از ورود آریائیان و چھ 

با نژاد "مردم ایران"بعد از آن،  در آن سرزمین یک قبیلھ  زندگی میکرده بنام 

قبیلھ ای .زمینی از دریای سیاه تا اقیانوس ھندقبیلھ ای  بھ بزرگی سر.آریائی

شامل صدھا طایفھ از آذری ھا و کردھا در شمال غرب تا تاجیکھا در شمال 

شرق و بلوچ و یمنی در جنوب شرقی، عراق وبحرین در جنوب غربی کھ  

کسانی کھ توانستھ اند خط را اختراع کنند و تاریخ را .فرھنگ مشترکی داشتھ اند

.بنویسند
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این مردمان مسلمًا باید دارای فرھنگی مملو از شاعران و نویسندکان و 

.اندیشمندان و کتابخانھ ھائی پر از آثار ھنری، ادبی و علمی بوده باشند

چگونھ ممکن است ایرانیان اثری مثل کلیلھ و دمنھ را قبل از اسالم از سانسکریت 

 عربی در بیاورند و تعداد فصول بھ پھلوی ترجمھ کنند و مجددًا  آنرا از پھلوی بھ

آنرا دوبرابر کنند در حالیکھ چیزی از خودشان در دوران قبل ازاسالم نداشتھ 

مگر ممکن است فردوسی بدون ھیچگونھ سابقھ بتواند چنین اثر بی نظیری .باشند

بوجود آورد و یا چگونھ ممکن است از میان خاکستر کتابخانھ ھا و قبرستان 

ام شدند این زبان شیرین دوباره زنده شود بدون آنکھ در آتشی بزرگانی کھ قتل ع

کھ حجازیھا بھ ایران زدند تخم این فرھنگ در خاک ایران زمین نیافتاد باشد تا کھ 

میوه آن صد ھا سال بعد فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و خیام و موالنا و 

.ھزاران شاعر و نویسنده دیگر بشوند

 در مورد جایگاه دانش در ایران پیش از اسالم  تونسی،، این فیلسوفابن خلدون

جایگاه علوم عقلي در نزد پارسیان بسیار واال بود و حیطھ ھاي :"نوشتھ است

.چرا كھ داراي حكومت ھاي پایدار و با شكوه بودند.آن ھا بسیار گسترده بوده است

بھ گویند پس از كشتھ شدن داریوش بھ دست اسكندر و چیره شدن اسكندر 

سرزمین ایرانیان و دست یافتن بھ كتاب ھا و علوم بي شمار پارسیان، این دانش ھا 

.از پارسیان بھ یونانیان رسید

شكوفایي دانشگاه گندي شاپور تا زمان منصور عباسي و مدت ھا پس از آن، بھ 

نحوي كھ منصور براي درمان بیمار خود بھ پزشكان آن جا روي آورد، نشان

 كھ حتي با پذیرفتن نظریۀ آتش سوزي كتاب، دست كم بخشي از  دھندۀ آن است

دانش پارس ھا نگھداري شد و حتي آنان با ترجمۀ كتاب ھاي خود بھ زبان عربي 

چنان كھ چیره ترین مترجمان كتاب بھ زبان در نگھداري آن كوشش فراوان كردند،

ناختھ  شده  ترین  و خاندان بختیشوع از شعربي در اصل ایراني بودند كھ ابن مقفع

از .نیز شاگرد ایرانیان بودندمترجمان دیگري مانند حنین بن اسحاق.آن ھا ھستند

این رو، برخي از دانش ھاي دوران باستان را باید در كتاب ھاي عربي آغاز 

.نھضت ترجمھ جست و جو كرد
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"مقدمۀ خود مي گویدابن خلدون در جاي دیگري از جاي شگفتي است كھ در :

جامعۀ اسالمي، چھ در علوم شرعي و چھ در علوم عقلي، اغلب پیشوایان علم 

جز در مواردي نادر و اندك و چنانچھ برخي از آنان منسوب بھ .ایراني بودند

بي گمان آن ایرانیان ."عرب بودند، زبانشان فارسي و محیط تربیتشان ایراني بود

.ان بودنداز نوادگان ھمان ایرانیان دانش پرور دوران باست

ایرانیان صاحب جشنھا ای بودند کھ تا بھ امروز جھانیان از روی جشن شب یلدا 

جشنھای نوروز، .و تولد میترا کریسمس و سال میالدی را درست کردند

چھارشنبھ سوری، مھرگان، سده و پنجم ھرماه این ملت را سالی دوازده ماه در 

.شتھ استجشن و سرور کھ مایھ زندگی است زنده نگاه میدا

اینھا دالئلی است کھ علیرغم تمام فشارھا، ادبیات فارسی زنجیر بردگی زبان 

عربی را پاره کرد و خیلی زود نویسندگان و دانشمندان ایرانی و فارسی زبان از 

حتی آثار .تاجیکستان گرفتھ تا بین النھرین برتری زبان فارسی را ثابت کرده اند

مشان آنچنان شیرین است کھ عربھا با عرب این دانشمندان بھ زبان جبری دو

.معرفی کردن آنھا میخواھند برای خودشان کسب حیثیت تاریخی بکنند

جای تعجب نیست کھ حجازی ھا و وارثان آنھا فقط بھ این دلیل کھ بعضی 

نویسندگان ایرانی آثاری ھم بھ زبان جبری زمان خودشان نوشتھ اند آنھا را عرب 

معرفی میکنند

بھ آسانیمردان بزرگ راگاه بھ تاریخ چندین ھزار سالھ ایران میتواندر یک ن

از زمان کورش کبیر تا دکتر محمد مصدق دوھزار پانصد سال بوده .در آن دید

متاسفانھ میھن پرستانی کھ بر سرزمین ایران با افتخار حکومت کردند کھ .است

ت دھد، تعدادشان از بعدًا تاریخ نتوانستھ نقاط ضعف و تاریکی بھ آنھا نسب

باز ھم متاسفانھ دوران حکومت این عزیزان تاریخ .انگشتان دست کمتر است

.ایران فقط دو سھ سالی بیشتر نبوده

 بابک خرمدین، مازیار، یعقوب لیث طاھر،بعنوان نمونھ، ابومسلم خراسانی،

و صفاری، کریمخان زند، قائم مقام فراھانی، امیرکبیر و ستارخان و باقرخان 

.مصدق مردان بزرگ تاریخ ایران از یک فامیل ایده آل ایرانی بودند
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در تاریخ طوالنی ایران ھزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر و شاه ھم    

ه عظیم، نام ودرراس این گر.بوده اند کھ خدمات آنھا را بھ ایران باید ارج گذاشت

. تاریخ ایران جاودانھ خواھد ماندحکیم ابوالقاسم فردوسی و کورش کبیر در

آمیختھ شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بدترین نوع سرطان اجتماعی برای 

.یک جامعھ بوده است

حاکمان ظالم بعد از مرگشان اساس حکومتشان از ھم می پاشد ولی از بین بردن 

منازع دیدیم چگونھ حکومت بال .حکومت مذھبی سالھا و شاید قرنھا طول میکشد

.مسیحی در اروپا قرنھا برقرار بود وباالخره جنگھای سی سالھ بھ آن خاتمھ داد

اروپا در دوران روشنگری بعد از قرنھا مبارزه توانست بھ مرور با استقرار 

دمکراسی و جدائی دین از دولت، دیکتاتورھای سیاسی و مذھبی را خلع ید کرده 

.بسوی تکامل گام بردارد

از دوران  شاه سلطان حسین، ھمزمان با رنسانس در اروپا ولی سقوط ایران 

ھرچند در این سیصد سال،  چند سالی ھم رفاه اقتصادی شامل حال .شروع شد

این ملت بوده ولی این حرکت قھقرائی در دھھ ھای اخیر ھمچنان ادامھ داشتھ 

.است

باید توجھ داشت کھ سلول ھای سرطانی، بیش از ھزار سال است در بدنھ 

و باید دانست چنین سلول ھاای در تمام اجتماعات و .سرزمین ایران وجود داشتھ

کافیست بھ برنامھ ھای مذھبی .حتی از نوع مدرن و پیشرفتھ آن وجود دارد

تلویزیونھای آمریکا نگاه کنید و یا در جمع رادیکالھای مذھبی وارد شوید و ببینید 

ممالک دنیا بین پنج تا ده درصد است کھ این عده مردمان کھ تعداد آنھا در تمام 

اما قوانین اساسی این کشورھای پیشرفتھ بھ آنھا آزادی .چھ عقاید خطرناکی دارند

میدھد کھ عقاید خودشان را ابراز کنند، ولی بھ آنھا این حق را نمیدھد کھ این 

.عقاید خرافی و رادیکال را بھ دیگران تحمیل بکنند

ا فرانسھ و یا ھر کشور مرفھ دیگری ملت را اگر قانون اساسی آمریکا و ی

نگھبانی نکند، ھمین رادیکالھای مذھبی میتوانند ظرف چند سال رژیمی سرکار 

.بیاورند کھ شبیھ حکومت اسالمی ایران باشد
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بعنوان مثال اول سعی .روش قشریون مذھبی، ساده، آرام و گام بھ گام است

ی کاخ دادگستری بعنوان یک نماد تزئینی میکنند لوحھ ده فرمان را در پارک جلو

بعدًا آنرا بھ داخل راھروی کاخ می آورند و چند سال بعد بھ داخل .نصب کنند

اطاقھا و بعدًا بھ استناد آن، قانون اساسی را مرحلھ بھ مرحلھ طبق اصول دینشان 

باید شکرگزار بود کھ قانون اساسی این ممالک مرفھ جلوی .عوض میکنند

. از روز اول میگیردکارشان را

این حرکت گام بھ گام قشریون مذھبی، چھ مسلمان و مسیحی و یھودی در تمام 

جوامع پیشرفتھ و عقب افتاده تکرار شده و میشود و اگر قانونی نباشد کھ جلوی 

آنھا را در ھمان مراحل اول بگیرد، طولی نخواھد کشید کھ قوانین شریعت چھ 

 و حتی بودائی و ھندوئی حاکم بر جامعھ خواھد مسیحی، چھ اسالمی و چھ یھودی

.شد

ھمھ بیاد دارند خانمھا .نمونھ دیگر، ھمین داستان حجاب اسالمی در ایران است

57بعد از پیروزی بھمن .بدون حجاب در تظاھرات ضد شاه شرکت میکردند

 یا ، پیشنھاد شد کھ خانمھا الاقل پارچھ ای مثل خانم بوتو و57ھمان سال در اسفند 

سال بعد فشار کم کم شروع شد و دوسال بعد .ایندرا گاندی روی سرشان بگذارند

.حجاب اجباری شد و الی آخر

مردم باید جلوی آنھا .رادیکالھای دینی کارشان را مرحلھ بھ مرحلھ انجام میدھند

واال بعد از بھ قدرت رسیدنشان امری نسبتًا محال .را در مراحل اولیھ بگیرند

.توان آنھا را بھ آسانی از قدرتی کھ بدست آورده اند کنار گذاشتاست کھ ب

ترور من از آنجھت مایھ شگفتی و تاسف است کھ عده ای از نمایندگان مجلس و 

شخص نخست وزیر کھ خود بعدًا توسط ھمان گروه قاتلین من ترور شد، با 

.آخوندھا ھمصدا شدند و مرا مھدورالدم خواندند

یدانستند کھ بعدًا چھ بھ سرشان خواھد آمد و این قابل فھم در آن موقع مردم نم

.است

:برتولت برشت میگوید

.اول سراغ یھودی ھا رفتند"
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.من یھودی نبودم، اعتراضی نکردم

.پس از آن بھ لھستانی ھا حملھ بردند

.من لھستانی نبودم و اعتراضی نکردم

.آن گاه بھ لیبرالھا فشار آوردند

ض نکردممن لیبرال نبود .م، اعترا

.سپس نوبت بھ کمونیست ھا رسید

.کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم

.سرانجام بھ سراغ من آمدند

.ھرچھ فریاد زدم کسی نمانده بود کھ اعتراضی بکند

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی 

."اب می کنم تا بتوانم بھ بی عدالتی اعتراض کنمرا انتخاب کنم، آزادی را انتخ

ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از صدر اسالم بھ 

دستور و موافقت رسول اهللا موضوع تازه ای نیست ولی قتل من از آنجھت 

درخور اھمیت است کھ ایران بعد از سالھا صاحب قانون اساسی مشروطھ و 

این بھ آن معنی است کھ .و دادگستری و قانون شده بودمجلس شورای ملی 

.آخوندھا دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست داشتھ باشند

دادن حق کشتن من بھ آخوند ھا مرحلھ اول شیوع سرطان خوش خیم در جامعھ و 

 در ایران سالی است کھ سرطان 1324بلھ سال .رشد آن بسوی امروز ایران بود

.وع بھ رشد کردشر

ریشھ مرض البتھ در جامعھ ایران از زمان مجلسی و چھ بسا چند صد سال قبل 

 میالدی کھ مقارن است با 1720شوربختانھ سال .از آن کاشتھ شده بوده است

سلطنت شاه سلطان حسین صفوی و بزرگترین و با نفوذ ترین رھبر مذھبی تاریخ 

ر روشنگری در اروپا و ظھور شیعھ یعنی باقر مجلسی مصادف است با عص

بزرگانی مثل مونتسکیو، ژان ژاک روسو، ھابز، نیوتون، آدام اسمیت و صدھا 

.عالم دیگر

مذھب شیعھ را کھ ایرانیان برای مبارزه با سلطھ فرھنگی و اجتماعی عرب
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درست کردند، توانست زنجیر اسارت را از پای ایرانیان باز کرده و ملت را آزاد 

ی تاجداران بی لیاقت و مجاھدین بی عمامۀ فرصت طلب آن زنجیر را کھ ول.کند

پدرانمان از پایمان باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم خوب ایران 

سالھاست با این زنجیر در دور گردنشان بازیچھ دست آنھائی شده اند کھ دین را 

.وسیلھ حکومت کرده اند

 در چاه 1357نگ را کھ اشتباھًا در سال سالھا طول خواھد کشید تا این س

.انداختیم،  بتوان از این چاه کھ عمقی ھزار سالھ دارد بیرون کشید

بینیم چگونھ میتوانیم از دورانھاای کھ در سرزمینمان  پشت سر گذاشتھ ایم و از 

.اشتباھات گذشتھ درسی بیاموزیم

شاعھ این دین و ترور از ابتدای ظھور اسالم وسیلھ ا".النصر من الرعب"

این موضوعیست کھ تمام فقیھان با افتخار و بعنوان .حکومت اسالمی بوده است

.وظیفھ دینی بر آن تاکید می کنند

چرا از .مردم بی دفاع و بی اسلحھ و ضعیف حد اقل می توانند اعتراضی بکنند

:تاریخ درس نگرفتیم و اعتراضی نکردیم؟ بیاد بیاوریم

 پشت بام مدرسھ علوی کسانی را بدون محاکمھ تیرباران  روی57وقتی در بھمن 

چون فکر کردیم ما کھ ارتشی و از سران رژیم .کردند، اعتراضی نکردیم

.شاھنشاھی نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ .وقتی اعدام ھای بعدی انجام شد، اعتراضی نکردیم

.مراممان با آنھا فرق می کند

چون فکر کردیم ما کھ .، اعتراضی نکردیموقتی اعدام ھای کردستان انجام شد

.کرد نیستیم

چون فکر کردیم ما .وقتی ترورھای خارج از ایران انجام شد، اعتراضی نکردیم

.کھ در خارج نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ توده ای .وقتی سراغ توده ای ھا رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ بھائی.دیموقتی سراغ بھائی ھا رفتند، اعتراضی نکر
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.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ یھودی .وقتی سراغ یھودی ھا رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون فکر کردیم ما کھ شیعھ .وقتی سراغ اھل سنت رفتند، اعتراضی نکردیم

.ھستیم

ش چون فکر کردیم ما کھ دروی.وقتی سراغ دراویش رفتند، اعتراضی نکردیم

.نیستیم

چون . چند صد مجاھد را اعدام کردند، اعتراضی نکردیم68وقتی در تابستان 

.فکر کردیم ما کھ مجاھد نیستیم

چون فکر کردیم ما .وقتی قتلھای زنجیره ای را براه انداختند، اعتراضی نکردیم

.کھ نویسنده نیستیم

 کشتند، 88 سال وقتی آنھمھ بیگناه را در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات

.چون فکر کردیم ما کھ در منزلمان نشستھ ایم.اعتراضی نکردیم

چون .وقتی مراجع تقلید و آیت اهللا ھا را بھ زندان انداختند، اعتراضی نکردیم

.فکر کردیم ما کھ آخوند نیستیم

.وقتی بھ جان ھم مسلکان و ھم حزبی ھای خودشان افتادند، اعتراضی نکردیم

.م آنھا از ما نیستند و سر تقسیم منافع بجان ھم افتاده اندچون فکر کردی

وقتی گروه حجتیھ بھ جان ملی مذھبی ھا و بنیان گذاران انقالب اسالمی افتاد، 

.چون فکر کردیم کھ واقعًا آنھا از ما نیستند.اعتراضی نکردیم

؟ "علی بماند و حوضش"آیا باید صبر کنیم تا روزی کھ 

او داستان عقابی را می گفت کھ روزی بھ .سرو افتادمیاد شعری از ناصر خ

ولی ناگاه .پرواز درآمد و در آسمان با غرور جھان را زیر پای خود می دید

.روی زمین بالھایش را گسترانید و بھ تیر نگاه کرد.تیری او را سرنگون کرد

ستگفتاعجبست اینکھ ز چوبست وزآھن         این تیزی وتندی وپریدنش کجا خا

چون نیک نگھ کرد پرخویش براودید       گفتازکھ نالم؟ کھ از ماست کھ برماست   

ولی باید راه حلی اندیشید و سرطانی را کھ گریبانگیر.شاید بگویند دیر شده
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.جامعھ ایران شده درمان کرد وآینده بھتری برای آیندگان آرزو کرد

1324پھلوی آنرا از اسفند  بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی کھ رژیم 

.پرورده و تشکیالت داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت

گروھی کھ فریبکارانھ انقالب ملت را ربوده بودند، بعد از چند سال خصوصًا با 

وقوع جنگ وضعیتشان آنچنان مستحکم شد کھ در سالھای اخیر مدتی است بھ 

.تسویھ داخلی خودشان پرداختھ اند

ھ مردم خارج از آن دایره کوچک حکومتی یا جرات نفس کشیدن ندارند چون بقی

.و یا آنھا کھ در خارج مبارزه میکنند صدایشان بھ جائی نمیرسد

.اوضاع ایران، متاسفانھ، در این سی دو سال ھر سال بدتر از سال قبل شده است

ان در ھمسایگانی کھ قبًال بھ حساب نمی آمدند، کشورشان جائی شده کھ ایرانی

.آرزوی سفر بھ آنجا ھستند

درحالیکھ سی و دو سال پیش ایران یک پلھ جلوتر از کره جنوبی بود، ولی 

مقایسھ وضع کنونی اقتصادی و اجتمائی ایران با ھمسایھ ھایش بغیر از افغانستان  

.مایھ تاسف است

. بحران، سھ عامل بقای رژیم کنونی ھستند–  فالکت اجتماعی –فقر 

اعراب مثل شتر :الس ھیوم نخست وزیر انگلستان چھل سال پیش گفتھداگ:فقر

ھستند کھ فقط یک ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان را در یک خط 

نگھدارد و ایرانیان مثل گوسفند ھستند کھ در گرسنگی از شبان خود فرمانبرداری 

.می کنند

اسالمی گفتھ است کھ آقای قراعتی یکی از مشاھیر حکومت :فالکت اجتماعی

جوانان خوب مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در حالیکھ ضدانقالب 

و بھ این ترتیب بکمک اعتیاد و فحشا .ھا معتاد میشود و بھ دنبال فحشا میرود

.جوانان ضد انقالب از میدان بیرون رانده میشوند

آرامی ھمگی در سی جنگ، محاصره اقتصادی، ترور، ایجاد وحشت و نا:بحران

.سال گذشتھ تجربھ شده کھ بھ بقاء رژیم کمک کرده اند

بنابراین سیاست کالن حکومت اسالمی تشدید و دامن زدن بھ این سھ عامل بقای
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.رژیم است

گروھھای ناراضی در داخل و خارج از ھر وسیلھ ای کھ در اختیارشان بوده  

 از مقاومت مسلحانھ و اتحاد با دشمنان .برای اصالح این اوضاع استفاده کرده اند

ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفتھ تا اعتصاب و تظاھرات و تبلیغات و بحث 

تمام اقدامات این مخالفان نھ تنھا نتیجھ ای نداشتھ بلکھ در .وشعار و غیره

متاسفانھ بعضی از اقدامات مخالفین .بعضی موارد باعث استحکام رژیم ھم شده

.ت کمک بھ تحکیم رژیم بوده استدر جھ

نمونھ این اقدامات ابلھانھ اتحاد با صدام حسین و کشتار ھموطنان بود و اخیرًا 

ھرچند کھ .پشتیبانی معدودی  در مورد حملھ نظامی آمریکا بھ ایران بوده است

خطر چنین اشتباه فاحشی ھنوز کامًال مرتفع نشده، ولی وقت آن رسیده کھ راه 

.یشیدچاره ای اند

.خشونت راه بجائی نخواھد بردمبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانھ و

این را نباید فراموش کرد کھ ھر تغییری کھ با خشونت بھ پیروزی برسد نھایتًا 

ھمان کسانیکھ برای پیروزی از خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال 

.خشونتشان را بر مردم ادامھ خواھند داد

فردا، دار و دستھ سلطنت طلبھا و یا مجاھدین بکمک یک ارتش :مفرض کنی

حرکت بعدی چھ .فرضی، در تھران مستقر شده و دولت موقت تشکیل دھند

خواھد بود؟ منطقی ترین اقدام، فراھم آوردن مقدمات انتخابات مجلس موسسان 

.برای تدوین و تصویب قانون اساسی خواھد بود

ا را در تھران مستقر کرده باشد، این قانون اساسی اگر سلطنت طلبھ.بسیار خوب

بھ احتمال زیاد مشروطھ سلطنتی و اگر مجاھدین زمامدار اولیھ باشند، این قانون 

بھ احتمال قوی .اساسی، اسالمی سوسیالیستی با دیدگاه مجاھدین خواھد بود

 چون تدوین قانون اساسی در این شرایط ممکن است مدتھا و سالھا  بطول انجامد

درصد کوچکی از مردم طرفدار گروه حاکم و خصوصًا این دو گروه یاد شده 

.ھستند

قبل از پرداختن بھ راه حل، باید بدانیم چرا بھ این روز افتادیم و علتش چھ بود؟
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بطور خالصھ علت بدبختی ایران، گرفتاری  این ملت در مثلث نکبتی است کھ 

.ه شدهبیش از ھزار سال است بدور آن کشید

رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای عمامھ دار 

.یا ھمان شاه و شیخ و شحنھ.و جانیان بی عمامھ

.ھرکدام از این سھ بھ زور وبا کمک دوتای دیگر برملت ایران حکومت کرده اند

مامھ داران اکثریت قریب بھ اتفاق شاھان ھمان دیکتاتورھای تاجدار ھستند کھ ع

.دربار در خدمتشان بوده اند

دیکتاتورھای عمامھ دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قدرت بوده اند و یا 

در مقام دوم قدرت کھ جانیان بی عمامھ مثل خالدابن ولید، ابی وقاص و مجاھدین 

.برایشان کشتار میکرده اند

امروزه، سران سپاه و بسیچ جانیان بی عمامھ مثل تیمور لنگ و سلطان محمود و 

و لباس شخصی ھا در طول تاریخ، فقیھ ھای مطلع تر از آیت اهللا ھا بوده اند کھ 

.فقط عمامھ نداشتھ اند

تا زمانیکھ ایران صاحب یک قانون اساسی نشود کھ این سھ گروه و یا بعبارت 

شوند، ساده تر سلطنت طلبھا، مجاھدین و آخوند ھا از دایره رھبری کنار گذاشتھ 

.ایران روز خوشی نخواھد داشت

در حقیقت از ھر زاویھ ایکھ بھ ایران کنونی نگاه کنیم خواھیم دید نبودن یک 

قانون اساسی کھ یک زندگی سعادتمندانھ را برای ملت ایران ترسیم کند مشکل ما 

.بوده است

.اشدقانون اساسی نقشھ آرشیتکت، بنیان و استخوان بندی قوانین ھر مملکتی می ب

در یک نگاه سطحی بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی، خواننده متوجھ شباھت 

آن با کتاب شرعیات میشود کھ فقط برای حفظ حقوق یک اقلیت پنج درصدی  

اگر قوانین صدر اسالم فقط قدرت را در دست قبیلھ قریش قرار .نوشتھ شده است

ساسی تمام قدرت را در دست میداد و بقیھ امت اسالم و موالی بودند، این قانون ا

قرار داده کھ اوھم طایفھ خود را انتخاب و در "والیت مطلقھ فقیھ"یک نفر بنام 

.راس امور گمارده و امت ایران موالی آنھا ھستند
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در قانون اساسی حکومت اسالمی، زنان و اقلیت ھای مذھبی کھ نصف بیشتر 

.از موالی برخوردارندجمعیت ایران را تشکیل میدھند از حقوقی کمتر 

در میان شیعیان اثنی عشری چند سالی است کھ گروه حجتیھ قدرت را قبضھ 

.کرده و شیعیان معتدل تر یا کنارزده شده اند یا در زندان ھستند

باید اضافھ کنم کھ اصالح این قانون اساسی حکومت اسالمی غیر ممکن است و 

ده ایران کھ رنگ بوی دینی داشتھ حتی گنجانیدن یک ماده در قانون اساسی آین

باشد، روزنھ کوچکی ایجاد خواھد کرد کھ بعد از سالھا اھریمن، ریاکارانھ وارد 

.شده و دوباره بھ دام خواھیم افتاد

:باید اینرا بنویسیم و بھ مردم بگوئیم

براساس قانون اساسی این رژیم والیت فقیھی، حکومت میتواند ھر عملی را کھ 

عالمیھ جھانی حقوق بشر باشد انجام دھد، مشروط بر آنکھ شورای مخالف مفاد ا

.نگھبان حدیثی در تایید آن طبق سنت پیدا کند

!در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، شکنجھ تا حد مرگ قانونی است

طبق احادیث معتبر، بعد از جنگ خندق و کشتار یھودیان یکی از یھودیان خیبر 

ت بھ دستور رسول اهللا، حضرت علی برای گرفتن  کھ ھمسر زیبائی ھم داش

اعتراف و نشان دادن مخفیگاه اندوختھ ھای اھالی خیبر، آنقدر او را شکنجھ کرد 

ارائھ ھمین حدیث توسط شورای نگھبان باعث مسکوت گذاشتھ شدن .کھ جان داد

الیحھ شکنجھ در زمان خاتمی بعد از ماھھا مذاکره و تصویب مجلس شورای 

.شداسالمی 

ترور مخالفین در خارج، قتلھای زنجیره ای، کشتن مردم بیگناه در خیابانھا و 

.غیره ھمگی توجیھ قانونی از نظر شورای نگھبان قانون اساسی دارد

حضرت رسول برادر یکی از مخالفین خود را ھمراه دونفر مامور کرد کھ بروند 

ل بختیار و بسیاری دیگر این حدیث با افتخار توسط قات.و او را بھ قتل برسانند

منجملھ اعضای شورای نگھبان در توجیھ قتلھای سیاسی و کشتار مردم مورد  

.استناد گرفتھ است

تجاوز در زندانھا کھ ھر ایرانی شرمنده از بازگو کردن آنست، یکی از افتخارات
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بازجویان، قضات و زندانبانان رژیم است و شورای نگھبان قانون اساسی 

.اسالمی آنرا مجاز می داندجمھوری 

اگر اطالعات سپاه و بسیج توزیع مواد مخدر در ایران را در انحصار خود دارند 

و مخالفت جدی از طرف حکومت با آن نمیشود بھ این دلیل است کھ حدیثی در 

.باره مواد مخدر در صدر اسالم وجود ندارد

 وکیل مردم بھ جرم وقتی دزدی یا جنایتی با معیارھای خودشان معلوم میشود،

.مخالفت با نظام بجای محکوم حکومتی بھ زندان می افتد

دزدی و رشوه خواری با نامگذاری جدید توسط رژیم جمھوری اسالمی مثل سھم 

امام، خمس، ذکات، نگھداری اموال برای امام زمان و غیره، قباھت خود را از 

 عمل شرم آور دست داده و سران رژیم با وقاحت و پرروئی از کنار این

وقتی دزدی چند صد ملیون دالری یک سپاھی ساده کھ وزیر شده، .میگذرند

ظرف پنج سال معلوم می شود، ایشان میگوید کھ ما ھرچھ داریم متعلق بھ امام 

.زمان است و موضوع فراموش میشود

.ملیارد ھا ثروت آیت اهللا ھا و سران رژیم در خارج از ایران نگھداری می شود

ارقام جزئی از ثروت آنھا، مثل ھیجده ملیاد دالر متعلق بھ آقای خامنھ ای وقتی 

در ترکیھ و یا سھ ملیارد پوند حساب بانکی آقای مجتبی خامنھ ای در انگلستان بھ 

جیب دولت ترکیھ و دولت انگلستان ریختھ می شود، این آقایان در کمال بیشرمی 

 ارز و طال را نمیتوان در چند فقط  استداللشان اینست کھ ھیجده ملیار دالر

؟!کامیون جاسازی کرد

بعدًا آقای اردقان رئیس جمھور ترکیھ در توافقی با رھبر انقالب قرار میگذارند 

.کھ این ثروت را تا ظھور حضرت مھدی نگھدارند و بھ ایشان تحویل دھند

ھرکدام از سران رژیم جمھوری اسالمی در سی و دوسال گذشتھ از سلطان نشین 

برونھ کھ محل امن نگھداری ثروت ھای خانواده رفسنجانی است گرفتھ تا 

ھندوستان و ونزوئال و کانادا و آمریکا و دبی و سوریھ و لبنان و غزه صد ھا 

ملیاد دالر ثروت مردم ایران را کھ بھ سرقت برده اند برای امام زمان نگھداری 

، را کھ)عج(ن، حضرت مھدی ببینید این ریاکاران سالوس، نام امام زما.می کنند
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برای مسلمان شیعھ اثنی عشری مقدس است چگونھ وسیلھ ای برای دزدیھای 

.خودشان کرده اند

آنھا کھ میخواھند حرمت دین محفوظ بماند باید قبول کنند کھ دین نمیتواند وارد 

.سیاست و حکومت بشود

را کھ نمی خواھند مردم باید حق آنرا داشتھ باشند کھ ھر چھار سال حکومتی 

حکومت نباید حق داشتھ باشد در لباس روحانیت خالفکاری و یا .عوض کنند

بھ این دلیل برای حفظ حرمت دین باید آنرا از .حتی اشتباھات خود را توجیح کند

.حکومت جدا کرد

گروھھای مختلف با عقاید سیاسی گوناگون در نقاط مختلف جھان با صدھا رایو 

، بجای آنکھ ھرگروه ودستھ ای ساز خودشان را بزنند، باید این تلویزیون ھرکدام

.گروه ھا را زیر یک پرچم متحد کرد

.این یک پرچم، یک ھدف باید باشد و این یک ھدف یک قانون اساسی است

درمان سرطان خوش خیم جامعھ ایران صد سال پیش تاسیس عدالتخانھ و قانون 

 بدخیم تنظیم و تصویب این قانون امروز ھم درمان این سرطان.اساسی بود

.اساسی است

ایده آل در خارج از ایران بھ دلیل امکانات "قانون اساسی اولیھ"چاره تدوین یک 

و آزادی در خارج و بھ تصویب رساندن آن بکمک وسائل ارتباط جمعی و 

.اینترنت با یک تفاھم تقریبًا نسبی از مردم در مرحلھ اول است

قاط مختلف جھان از استرالیا و نیوزالند گرفتھ تا انگلستان و نخبگان ایرانی در ن

فرانسھ و آمریکا و ایران و سایر کشورھا دورھم بوسیلھ ارتباط اینترنتی جمع

را تدوین "قانون اساسی اولیھ"بشوند و با تبادل نظرچند ماھھ پیش نویس یک 

.کنند

یکتاتوری دیگری را بر اساسنامھ ای برای آینده ایران کھ ھرگز رھبری نتواند د

.ایران حاکم کند

برای حفظ آبروی دین و اعتقادات شخصی افراد، باید آنرا از حکومت جدا 

.ساخت
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.این آرزوی باستانی ایرانیان یعنی آزادی و برابری تمام مردم ایران تضمین شود

در آن بھ معرض نمایش و "قانون اساسی اولیھ"وب سایتی درست شده و این 

بعد از مدتی مکاتبھ باالخره حدود صد نفری از تمام .ت ھمھ گذاشتھ شودقضاو

قانون "طیف ھای سیاسی میتوانند باوجود اختالفات عقیدتی باالخره در مورد این 

:الاقل در مقدمھ این قانون اساسی نوشتھ شود.توافق کنند"اساسی اولیھ

نیتضمت،عدالتوسعھبھتر،ی کشورساختنی برارانیامردمما

موھبتنیتضمرفاه،توسعھبوم،ومرزازدفاع،یاجتماعشیآسا

اصولتمامکھمیکنی منیمعرای اساسقانوننیاندگانیآوملتی آزاد

ازنیدوباشدنداشتھرتیمغابشرحقوقی جھانھیاعالمباھرگزآن

ودهیعقھربامردوزنمردم،تماموبودهجداشھیھمی براحکومت

.باشندی مساوحقوقی دارای نید

کھ برای ھمیشھ غیر قابل تغییر ھستند "قانون اساسی اولیھ"چھاراصل اول این 

:حاوی این مطالب باید باشد

ھیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعالمیھ جھانی حقوق -١

.بشر مقایرت داشتھ باشد

ا ھر دین وعقیده و حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن ب-٢

.مسلکی برابر است

.دین از حکومت باید جدا باشد-٣

شاه، (شخص اول مملکت با ھر عنوانی کھ مردم او را انتخاب کنند-۴

 نمی تواند ) برگزیده، و غیره خلیفھ،رئیس جمھور، والیت فقیھ، رھبر،

.بیش از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود

ون اساسی منظور شود، دیگر جای نگرانی اگر این چھار اصل در ابتدای قان

نخواھد بود کھ در آینده گروھی بتواند رژیم دلخواه خودش ویا دیکتاتور دیگری 

.را بر ملت ایران حاکم بکند
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کھ میتواند متضمن یک رژیم مردم ساالر"قانون اساسی اولیھ"بعد از تصویب 

ر بوده و بھ آن سوگند یاد در ایران باشد، ھر گروه و دستھ ای کھ بھ آن وفا دا

کرده باشد میتواند بھ جرگھ طرفداران قانون اساسی وارد شده و بھ این ترتیب  

یک مبارزه ھماھنگ و متحد برای رسیدن بھ یک ھدف مشترک کھ آزادی، 

.حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است، بدون اعمال خشونت شروع شود

          بر خیز تا  ھزار  قیامت  بپا  کنیمتا کی در انتظار قیامت توان نشست      

وقتی سخنان کسروی بھ اینجا رسید، چندین ملیون ایرانی کھ بھ او گوش میدادند، 

در حالیکھ بشدت ابراز احساسات می کردند، برایش کف میزدند و ھورا 

.میکشیدند

.اشک در چشمان ھمھ جمع شده بود

:کسروی بعد از لحظھ ای سکوت گفت

!                               گریھ نکن ایران
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