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 )١(اكخوييپ
 ١٣١٦از شماره خردادماه سال چهارم مهنامه پيمان ـ 

،   سـختي اسـت   اين زمينه بسيار. گامي برداشتم و گامي بازپس نشستم . بارها  ميخواستم دراين باره چيزي بنويسم     
 . مگر خدا ياري كند و كاري از پيش رود 

 از آن هـيچ سـودي در دسـت          .اين كار نه تنها آنستكه خويهايي را به نيكي يـا بـدي سـتاييم ، بگـوييم و بگـذريم                    
 . نخواهد بود 

اشـند ،    و خواهـان آن ب     زارنـد د شناسد و به سـتوده خـويي ارج گ          ب  و  بايد پيش از همه خردها را تكان داد تا نيك         
 بـدآموزيهاي فـراوان كـه دلهـا را فراگرفتـه  چـاره جسـت و دلهـا را از آن                       وسپس بر آن همه گفته هاي پراكنده        

پس از اينهاست كه ميتوان گفتگـو از سـتوده خـويي كـرد ، وگرنـه بـا سسـتي كـه خردهـا راسـت و بـا                              . پيراست  
 ! د چه بهره ميتوان برداشت ؟پريشانگوييهايي كه دلها را فراگرفته ، از شمردن خويهاي نيك و ب

اين زمينه مينگارند و ميفرسـتند تـا در پيمـان چـاپ شـود و چـون نميشـود ،               اين شگفت كه كساني گفتارهايي در     
 . آزردگي مينمايند 

مگـر  ! .  ، آيا چه خواهد بـود ؟ وديداين همه گفته هاي فراوان ، گيرم كه شما نيز چند سخني بر آنها افز     : ميگوييم  
اگر درست بنگريد ، بيشتر آنـان خـود پندآموزنـد و هريكـي صـد پنـد بـر زبـان                   !  از ندانستن بدخويند ؟   بدخويان  

 .دارند
و آنگاه جدا كردن خويهاي نيك از بد اگر هم آسان مينمايد ، بس دشوار است و اين كار هركسي نيست به آنها                       

 .بپردازد 
 . كسان برگزيده اي ميبايد ، در اينجا نيز همانستوبدانسان كه شناختن سود و زيان زندگي را هركس نميتواند 

يـك دسـته آنچـه خـود ميپسـندند و يـا             . لغزشهايي كه ديگران در اين باره مينمايند ، اگر بشماريم ، بسـيار اسـت                
 آن را     ميگريـزد ،     كوشـش و كـار      يكي چون خود سست نهاد است و از       . نميپسندند ، دستور براي همه ميسازند       

سرايد و يا دم از جبريگري زده ، كار و كوشش را بيهوده و رشته اختيـار را بيـرون                    ي نهاده ، سخناني م    بي نيازي نام  
ديگري كه آزمند است ، بر آن رخت ديگـر پوشـانيده ، مـردم را بـه كشـاكش و نبـرد                       . ينمايد  ماز دست آدمي وا   

 نهـاد اسـت بـراي بردبـاري و          مردي كه تندخوست به مردم كينه جويي مي آموزد ، ديگري كـه پسـت              . واميدارد  
  .نيايدشكيبايي اندازه نميشناسد ، از اين گونه چندان فراوانست كه بشمار 

دسته ديگري از آنچه برسر خودشان گذشته دستور براي جهانيان پديد مي آورند و بر هوس و كينـه خـود رخـت          
 زنان بد ميگويد و جمله هـايي در         كسي كه به يك زن بدرفتاري دچار گرديده ، از همگي          . پندآموزي ميپوشانند   
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مردي كه از خويشان زيـان ديـده ، هميشـه بـه گلـه               . نكوهش آنان ميپردازد و مردان را به بيزاري از آنان ميخواند            
 .مدها  آهمچنين در ديگر پيش. ميپردازد و هر كسي را به دوري و بي پروايي با خويشان بر مي انگيزد 

دوسـت  «: مردي هميشه از دوستي نكوهش ميكرد و بارها چنـين ميگفـت             . خته ام   من اينها را خودم ديده ام و شنا       
 نميداني مـن    «: گفت  ! اين بدآموزي براي چيست ؟    :  روزي گفتم    . »هيچگاه كسي را دوست نشناسيد    ! . چيست ؟ 

يد همـه مـردم   اگر تو از دوستان بدي ديده اي با: گفتم .   و داستانهايي دراين باره سرود .»از دوست چه كشيده ام  
 ! بي بهره گردند ؟ از سود دوستي

م ، روزي مردي يمينگاشت) مادران و خواهران ما ( در سال نخست پيمان كه گفتارهايي در ستايش زنان زير عنوان      
نزد من آمده كاغـذي در آورد كـه در آن ستايشـهايي از زنـان نمـوده و سـخن را از انـدازه بيـرون سـاخته بـود و                         

 لـيكن شـما     «: گفـت   . در اين باره آنچه بايد گفـت ، مـا گفتـه ايـم               : گفتم  .  را نيز چاپ كنيم    خواستار گرديد آن  
يـاد داريـد    «: پس از چند ماهي دوباره آمده  چنين آغاز گفتگـو كـرد              .   پاسخي ندادم و رفت     .»!كوتاه آورده ايد    

 . ا آن را نپذيرفتيد من گفتاري درباره زنان نوشته بودم و آوردم و به شما نشان دادم ؟ خوب شد شم
ايـن  . من آن زمان تازه زن گرفته و در اشتباه بودم و اكنون گفتـار ديگـري آورده ام ، ايـن را ديگـر چـاپ كنيـد                     

آهـي  . ندانسـتم چـه پاسـخش بـدهم     .   اين ميگفت و كاغذي بدست مـن ميـداد            » …رويش را كه شما ننوشته ايد       
شـما چنانكـه آن هنگـام در اشـتباه بوديـد ،             : برود ، گفـتم     كشيده خاموش بنشستم ، پس از ديري چون برخاست          

و . مدي نميتوان از زن رنجيد و به گناه يك تن نميتـوان از همگـي بـد گفـت                   آ  با يك پيش   .كنون نيز در اشتباهيد   
 و آنكـه  ! ارنـد ؟  زآنكه خردمندانند چه ارجي به اين گفته هاي پريشان ميگ         . آنگاه شما اينها را از بهر كه مينويسيد         

 ! نابخردانند ، هريكي از ايشان همچون شما پندآموزست و كي پرواي گفته هاي ديگران را دارند ؟
يك دسته ديگر پندآموزي و گفتگو از خويهاي ستوده و نكوهيده را دستاويز نويسندگي و سخن آرايي ميگيرنـد    

 : داستاني  دارم  نيزدر اينجا. و يا بيهوده كارهاي ديگر ميكنند و زيان اين رفتار را نميشناسند 
چيزهايي درباره نيكخويي به شـيوه تـازه اي سـروده ام و مـي خـواهم       :چند سال پيش كسي با من چنين گفت     در  

 :براي شما بخوانم ، اين گفته ، آغاز خواندن كرد 
ز ، در بـاغي   وفاداري را از درخت بيامو. پافشاري را از ميخ بياموز ، هرچه بر سرش ميكوبند ، پافشارتر مي گردد      «

. اينها بازيچـه اسـت    : گفتم  .  نگزاردم بازمانده را بخواند       » …ميخورد  پا بيرون نميگزارد     كه رست ، تيشه ها بر سر      
 .كودكان با گردو بازي مي كنند ، شما با اينها

 !يد ؟ اينها بزنهسخن ساده چه آمده كه دست به ب.  را ميبرد هاهاست كه رونق اندرزياين بيهوده كار:  گفتم 
يكي از لغزشهاي بزرگ اينست كه از هر خويي جداگانه گفتگو ميكنند و امروز كه از اين خـيم سـخن ميراننـد ،                        

فردا كه گفتگـو از خـوي ديگـري دارنـد ،            . آخرين پايه  آنرا ميگيرند و در سپارش و ستايش راه گزافه  ميسپرند               
 مثال اگر سخن . يكديگر در مي آيد)ضد (ه هاشان آخشيجهمين كار را با آن نيز ميكنند و اين در نمييابند كه گفت           

هرگز نه بر زبان نياور و هرچه داري بـه مـردم            «:   دارند ، آخرين پايه را گرفته ، چنين ميگويند           )بخشش (از دهش 
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ديگر چون سخن     بار .   سپس داستانهايي راست يا دروغ از حاتم طايي و جعفر برمكي و ديگران ميسرايند               .»بخش
  و اين در نمييابنـد كـه ايـن          »دارايي خود را ارج بشناس و بيهوده از دست مده         «:  رانديشي ميرانند ، ميگويند     از دو 

دستور با آن ديگر ناسازگار است و شنونده از اين گفته ها جز پريشاني انديشه و درماندگي بهره ديگري نخواهـد                     
 .برد 

بسياري نيز از شـنيدن چنـين سـخنان    . سپرند بهتر خواهد بود  ببسياري چنين پندارند  در پندسرايي هرچه راه گزافه          
  شنوندگان لذت بـرده  » از كسي ترياق مخواه    وبا  زهر جانگزا بساز      «: مثال يكي ميگويد    . پرگزافه اي لذت ميبرند     

 ! به به :  مي گويند 
يازي را تا چه پايه  رسانيده ام         ببينيد بي ن  :  گوينده به خود باليده ميگفت      . روزي در انجمني چنين گفتاري ميرفت       

از يكي پرسيدم اگر شما بيمار شويد نزد پزشـك نميرويـد   . و شنوندگان هركدام با زبان ديگري خشنودي مينمود       
 ..پس اين گفتگو چيست؟: گفتم . ميروم و ميگيرم:  گفت .و از او درمان نميگيريد ؟ 

  ه يـا زهـر خـورد   ه  كسي كه مارش گزيد.نيز درست نيست   گفتم اين     .او مي گويد ترياق به گدايي نخواه      : گفت  
اگـر دارد بهـايش را      .  ازو بخواهـد ، گـدايي شـمرده نخواهـد شـد              ،اگر درماني  براي آن نـزد كسـي سـراغ دارد           

در نكوهش . كارهاي زندگي همه از اين راه است . ميپردازد و اگر ندارد پس از بهبودي از زير وام بيرون مي آيد          
  .ما از مرگ ميگيريم تا به تب راضي شـوند         : يكي گفت   . ا زبان ساده و راست زيانهاي آنرا  بازنمود          گدايي بايد ب  

همين يك لغزش است ، زيرا شنونده چون دانست گفته تان از روي راستي نيست ، ارجي به آن نميگذارد                    : گفتم  
 . و آنرا  بكار نميبندد 

در انجمنـي   .  پندارهاي شـگفتي پيـدا ميكننـد و داد نـاداني ميدهنـد               كساني در اين اندازه هم نايستاده ، ميگردند و        
  » از آنچه مردم ميدهنـدم  تنهـا دشـنام اسـت كـه دوسـت ميـدارم زيـرا بـي منـت ميدهنـدم                          «: يكي چنين ميخواند    

 .  و آفرين ميگفتند شنوندگان چنين گفته  سرسام آميز را پسنديده ، به به
  بيـرون   هركسي نبايد از پيش خود گفته هايي       ي توده   د و آن اينكه در كارها     از همه اينها يك نتيجه بدست مي آي       

ريزد و در زمينه خويهاي ستوده و ناستوده نيز بايد پايه استواري بـراي آن نهـاده ، يكرشـته دسـتورهاي روشـني را       
 .بدست داد  تا  از  روي آن  گفتگو نمايند 

 .يي آورد و راه روشني براي زيست و رفتار ايشان باز نمود از اين راه است كه ميتوان مردم را  به ستوده خو
نگاريـد كـه در بيابـاني صـد تـن راه ميپيماينـد ولـي                اچنين بي :  روشن گردانيد      بسيار  اين سخن را مي توان با مثالي      

هريكي از گوشه ديگري  درآمده  رو بسوي ديگري ميگرداند و پرواي هم نكرده ، هركدام بـه جـدايي گـام  بـر                          
 بدست مي آيد كه در آن بيابان كوره راههاي بيشمار پديد آمـده و   چه آيا از اين كار آنان جز اين نتيجه       . ارد  ميد

بهم در مي آميزد  كه هرگاه كساني بدانجا  درآيند و در جستجوي راه باشند ، از آن همه نشان پـاي گـيج شـده ،                          
 بسوي رستگاري گام بردارد و ديگران پشت سر او را           پاك در ميمانند ولي اگر راه شناسي از آنان پيش افتد و رو            

گيرند و پا به جاي پاي او گذارند ، اين نتيجه بدست مي آيد كه شاهراه روشني باز ميگردد و كساني كـه پـس از                          
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چنين راهيست كه مـا ميخـواهيم در پيمـان آغـاز            . آن مي آيند ، هركدام به آساني آنرا يافته و به آساني ميپيمايند              
 . ديگران را از ميان برداريم و دلها را از آلودگي بپيراييم  م نخست پراكنده گوييهايي و اينست ميخواهكنيم 

  اين همه گفته ها از فارسي و تـازي ، از  پيوسـته و پراكنـده كـه بنـام پنـد و راهنمـايي و يـا در زمينـه                              : ما ميگوييم   
امروز هم فرصت   . رد و تا ميتوان آنها را از ميان برد           سروده شده ، بايد همه را فراموش ك         و بدخويي  پاكيزه خويي 

نداد  هر بيهوده گويي از پيش خود دستورهاي نيكخويي سـرايد يـا راه رفتـار و كـردار نمايـد ، زيـرا اينهـا سـراپا                             
 . پيراستن خوي مردم نتيجه نخواهد داد در راه به اينها نكرده ايم  هيچ كوششي  اي  تا چارهوزيانست 

ويي اينها را ّدر و گوهر ميپندارند ، از اينجا و آنجا گرد مي آورند و چـه بسـا در يـك زمينـه چنـدين           كساني تو گ  
 در اينجاسـت كـه انـدازه       .گفته هاي گوناگون و آخشيج هم كـه پيـدا ميكننـد ، همـه را در پهلـوي هـم  ميچيننـد                       

 . مي آيد   بدستان گمراهي مردم
اينكـه  . گفته هاي پيشـينيان همـه را نگـه ميـداريم            «: خاسته چنين ميگويند     نيز با گفته هاي ما به دشمني بر         اي   پاره

 هـركس هرچـه      هـم  امروز. رها مينماييم    شما ميگوييد چيزهاي بد دارد ، ما آنچه نيكست پذيرفته  آنچه بد است               
 . ما آنچه نيكست گرفته  بد را رها مينماييم . ميخواهد بسرايد و هرچه ميخواهد بنگارد  باكي نيست 

اين خود بهترين گواه است كه شناختن نيـك و بـد كـار              . از اينجا پيداست كه اين درماندگان راه به جايي نميبرند         
  كسـاني كـه نيـك از بـد        : نخسـت بايـد پرسـيد        .همـين يـك گفتـه چنـدين نـاداني را در بـردارد               . هركس نيست 

ند و اين به گردن مردم است كه نيكهاي آنان را ناخته اند و سود و زيان هرچه به زبانشان آمده  بيرون ريخته ا   شنمي
مگر پند گندم اسـت كـه       !   اين چه كاريست كه آنان را به پندگويي و رهنمايي بپذيرند ؟            ،از بدشان جدا گردانند     

 و آنگاه اگر مردم ميتوانند  نيك از بد باز شناسند ، ديگر چه نيازي بـه گفتـه هـاي آنـان                     ! بخرند و بوجاري كنند ؟    
  .!دارند؟
وگرنه كيست كه چنـد سـخني بهـم         ،   نميدانند كه راهنمايي توده كسي راست كه همه نيكيها را بشناسد              آن   اينان

آن نميدانند كه آدمي هر سخني كه ميشنود ، براي آن جا در درون خويش باز ميكنـد و هـر سـخني                       . نتواند بافت   
اي سخنان پراكنـده فـراوان گرديـد ، مـردم گـيج             آن نميدانند چون در توده      . چه نيك و چه بد  كار خود را دارد         

رو بار مي آورد كه بـه هرجـا          بويژه هرگاه سخنان آخشيج هم باشد ، شنونده را دو         . شده ، به هيچ يك نميگروند       
 . كه سودش بود اينرا بكار ميبندد و در جاي ديگر آنرا 

وشـي از پـول و خواسـته ميبيننـد و يـا از                اين را ما ميبينيم كه كساني گاهي سود خود را در صوفيگري و چشـم پ               
 از كوشش كناره جويي مينمايند و در اين هنگامها گفته هايي را كـه از صـوفيان يـا از جبريـان در                        ،سستي و تنبلي  

همـين كسـان    . ياد دارند ، به گواهي مي آورند و چنين وا مينمايند كه بنام پاكدلي و پاكيزه خويي چنان نموده اند                   
ه آزشان چيره ميگردد و راه پول اندوزي را باز ميبينند ، اين زمـان هـم گفتـه هـاي ديگـري را                  درهنگام ديگري ك  

 .همين حالست در ديگر باره ها كه هيچگاه از بهانه در نميمانند . پيش ميكشند 
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 چنانكـه در جاهـاي ديگـري    مـا اينها يك رشته گرفتاريهاست كه شرق امروز دارد و بايد به چاره آنهـا كوشـيد و    
چـه  . ته ايم  در اينجا نيز ميگوييم كه بايد خردمندان پاكدل به ياوري برخيزند و دست به سـوي مـا دراز دارنـد                       گف

ايـن تنهـا يـك      . كساني هم اگر فهمند ، ناپاكدلي سـنگ راهشـان ميباشـد             . اينها رازهاييست كه هركس نميفهمد      
 . نيز هميشه چشم به ياري آنان داريم ما. دسته از جهانيانست كه ميتوانند پيشروان راه رستگاري باشند 

 
 

 )٢(پاكخويي
 ١٣١٦از شماره تيرماه سال چهارم مهنامه پيمان ـ 

. مردم نه از نادانستن بدخويند    . باز ميگوييم در اين باره بايد پيش از همه به پراكنده گوييها و بدآموزيها چاره نمود               
 .ره ساخته ، دستورهاي پراكنده است كه در ياد دارند آنچه ايشان را از خيمهاي پاكيزه و از سرفرازيها بي به

چون دين اسالم در ايران و عربستان و ديگر جاها رواج گرفت و از پس آن فلسفه يونان را ترجمـه نمودنـد چـون     
دسـته اي  . يك دسته آنرا نگاهداري نمودند. اين دو با هم ناسازگار بودند ، در ميانه كشاكش و گفتگو پديد آمد          

اين پيكار كه بسيار بـزرگ شـد ، كسـاني را دليـر سـاخت كـه از پـيش خـود         .  كردند)طرفداري(هواداري   از اين 
از بـاطنيگري و صـوفيگري و خرابـاتيگري و ديگـر از             .  در اندك زماني چندين راه پديد آمـد        . راههايي باز كنند  

و درآن بـاره بـود كـه از اسـالم جـدا      گفتگو داشـتند  ) خدا و آفرينش جهان ( اينها اگرچه در زمينه دين      . اينگونه  
اينسـت راههـاي    .  در آيين زندگاني و خويها نيز راه جدايي داشتند بلكه در اين زمينه هرچه دورتر بودند                ،ميشدند  

كـم كسـاني     نخست تا ديري اينها جدا از هم بودند ولـي كـم           .  گفتارهاي پراكنده پيدا شد    وگوناگون پديد آمده    
 چنانكه يك كسي به همه اينها در مي آمد و در گفتارهـاي خـويش همـه را روي هـم                  دنآنها را به يكديگر آميخت    

 .ميريخت كه اين خود بدترين كاري بود 
اينها امروز زمانش گذشته و آتش همگي افسرده و اگر كساني در گوشه و كنار بر آنها ميپردازند و يـا الف آنهـا                        

 دستورهايي كـه    :روشنتر بگويم . ا و نوشته ها  نشان آنها پيداست       ولي در گفته ه   . را ميزنند ، در خور پروا نميباشند      
و اينسـت مـا آنهـا را پراكنـده گـويي و            . براي زيست و رفتـار از زمانهـاي پـيش مانـده ، بيشـتر از روي اينهاسـت                    

 آنكه با خرد ناسازگار و مايه گمراهي است ، بيشتر وارونه گوييسـت كـه دو               گذشته از   زيرا  . بدآموزي ميشماريم   
ما اگر زيانهاي اينها    ،   ديگري كه در گفتار پيشين آورده ايم         ) عيبها ( آهوهاي    گذشته از  .سخن باهم سازش ندارد   

 :اينست تنها چند زيان سترگ را مي شماريم. را بشماريم سخن به درازي مي انجامد و ما را از راه باز ميدارد 
نيروي هـر دو از     )  رنگ سرخ را با بنفش روي هم ريزند          مثال( ـ  اگر آزموده ايد دو رنگ را كه  بهم درآميزند             ١

گويا در پزشكي نيز چنين اسـت كـه چـون دو داروي             . ميان برمي خيزد و يك رنگ شل و بدنمايي پديد مي آيد           
 وارونـه گـويي و       اگـر    همچنين است دستورهاي زنـدگي كـه      . د  نآخشيج هم را يكي كنند ، هر دو از كار مي افت           

 .د ند و پوچ  ميسازن يكديگر را از نيرو مي انداز دنباهم ناسازگار باش
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آن بچه گيج شده  هيچيـك را بكـار نميبنـدد و يـا دو رو بـار                   ،  يك بچه كه پدر او پندي دهد و مادر پند ديگري            
 . نمايدميآمده  هركجا كه گفته پدر را بسود خود ديد آنرا پيش ميكشد و در جاي ديگري دستور مادر را عنوان 

ن در بيابان بر سر چهارراهي بايستند و يك دسته روستايي را ببينند كـه بـه آنجـا رسـيدند، يكـي از آنـان       تسه اگر  
:  سـومي فريـاد زنـد      ، ديگري پشت سر را نموده  بگويد راه جز اين نيست             ،روبرو را نشان داده  بگويد راه اينست         

 از اين وارونه گوييها گيج شده  در ميماننـد و بـه     روستاييان اگر راه شناس نيستند      . شما راه را گزارده  گذشته ايد        
 .چه بسا پراكندگي به ميانشان افتاده  هر چندتن راهي را ميگيرند . هر سو كه برگشتند ، پاهاشان يارايي نميكند 

گروهـي را   .. ؟ به دليل ديگري چه نياز     . همين است حال مردم با راهنماييهاي پراكنده و پندآموزيهاي آخشيج هم          
راههاي گوناگون كه ميشناسند و سخنان رنگارنگ       . د  يد و رفتار و زندگي ايشان را ببين       يا اينها آشنايند ، بسنج    كه ب 

بيشتر ايشان دلهاشـان مـرده و    . كه در ياد دارند ، هر زمان به يكي در مي آيند و هركجا ديگري را عنوان مينمايند                   
با هرچـه روبـرو شـدند و هرگونـه حـالي كـه       . يش گيرند و چه راهي در زندگي پ كنندبخودشان هم نميدانند چه  

درسـت ميكننـد و آن را ميپذيرنـد        ) از آن عنوانهاي گوناگون كه در انديشـه دارنـد           ( پيش آمد، از بهرآن عنواني      
چندان جدايي ميانه بد و نيـك       . در هيچ كاري پافشاري و ايستادگي نميتوانند      . ولي تا ميتوانند از سختي ميگريزند       

 . دريك نشست به چندين رنگ در مي آيند اگر بيازمايي و از اين در و آن در سخن به ميان آوري ،. ارندنمي گز
اگرداني دارم ، هرچه ميخواهم به جايي برسند ،         ش«:  روزي با من ميگفت     . ستمردي را ميشناسم از شمار پيشوايان     

افالطون مي آورم ، از عرفان گفتگو ميكنم ،         از بهرشان قرآن ميخوانم ، از حديث ميگويم ، از حكمت            . نميرسند  
 سـو گرفتـه ، از آنسـو فرامـوش           ايـن شـنوند از    ميآنچـه   .  شـاهنامه ميخـوانم ، هرگـز اثـري نـدارد            مثنوي ميخوانم ،  

داستان تو داستان آن مادر نادانيسـت كـه هـر           : پاسخي ندادم و پيش خود گفتم     .  مرا گله او شگفت آمد     . »مينمايند
د و اميـد داشـت فربـه        يـ  ترش و شيرين  و گرم و سرد  به بچه خـود ميخوران              و، از خشك و تر      خوردني كه ميديد    

 اي پسـر مـن ايـن همـه بـه تـو            «: خواهد بود و چون ميديد  روز بـه روز الغـر ميشـود  نكـوهش نمـوده  ميگفـت                       
ي او از همـان      ديگـر نميدانسـت الغـر      . »!چـرا روز بـه روز الغـر تـر ميگـردي ؟            ! ميخورانم ، چرا چاق نميشوي ؟     

 .خوراكهاست 
هرچه را ميگويم  من انجمني داريم، در آن دسته اي را پندآموزي ميكنم ولي ميبينم      «: ديگري را ميشناسم ميگفت     

  »!چرا اين همه سست و بيكاره اند؟! ايشان از پيش ميدانند و من درمانده ام كه چرا آنها را بكار نميبندند ؟
اينان خودشان آلوده اند ، ديگران را نيز آلـوده ميخواهنـد   . يش خود افسوسها خوردمبا اين نيز خاموشي نمودم و پ      

 ).مربي ( و از ناداني ميپندارند  فرهيختارند 
 بزرگيست كه اينان ميپندارنـد  راه فـرهيختن  سـخن آمـوختن اسـت و ايـن گمراهـي پـر زيـانتر                           گواهي اين خود 

 . آموزند پراكنده و آخشيج هم ميانميگردد هنگاميكه سخن
از بـرادر   . تـو گـويي از بيمـاري برخاسـته        . روزي بچه پانزده ساله اي را ديدم  چشمها فرورفته  و رنگ  زرد شـده                

از چيزهـايي كـه   .   سپس ايـن را عنـوان گرفتـه  ازو ستايشـها سـرود     .»اندكي بيمار است«: بزرگش پرسيدم  گفت  
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 عربـي    و از  با اين كم سالي صدها جمله از شعر و نثر         . دهاين برادر مرا ، پدرم بزرگ نمو      «: گفت يكي هم اين بود      
 در آنجا  اگر وارونه اش گفتگو شد .  از بهر آن گواهي مي آورد  شود بو فارسي در سينه دارد و هر گفتگويي كه 

 .»نيز گواهي ديگري مي آورد
بزرگتـرين هنـر ميشـمارند كـه        هزاران كسـان اينـرا       .من ندانستم بر بدبختي آن پسر افسوس خورم يا بر ناداني پدر           

 بـراي آن جملـه اي از شـعر و نثـر يـاد                مدي كـرد   آ  در اينجا و آنجا بخوانند و هر پيش         را ياد گيرند و    جمله هايي 
 .اينان نيكي را تنها دانستن و گفتن ميشناسند و در بند كار نيستند. بر فرزندان خود نيز اين هنر را ياد ميدهند .كنند

زيرا در سايه آن پراكنده گوييهـا دلهـا را شكسـته و             . ه هاي پراكنده گوييهاي پيشينيان است     اين خود يكي از نتيج    
سخناني كه آخشيج يكديگر باشد و شنونده نتواند آنها را بكار بندد  ناگزير اين نتيجـه               .خردها را سست نموده اند    

 .را ميدهد كه مردم سخن را تنها براي گفتن خواهند
آن  ! رنـد ؟ يمـردم كـدام يكـي را پذ   ) جبـر و اختيـار   ( ن دربـاره ناچـاري و چـاره داري      اينهمه گفته هاي گوناگو   

 چگونـه بـا هـم        دستورهاي ديني درباره كار و پيشه و اين راهنماييهاي صوفيان در زمينه گوشه گيري و بيكـاري ،                 
 ديگر چـه     تيان كرده اند     آنهمه ستايش از باده خواري و ريشخند از خرد و انديشه و مردانگي كه خرابا                !سازد ؟ مي

 .!؟جايي براي پندآموزي ميماند
  آن    چگونـه   پـس  . كسي اگر چهار روز در پاي هنگامه درويش بايستد گفته هاي او را در ايـن اثـر خواهـد بـود                     

چيزي كه هست اينها چون وارونه گوييست  يكديگر را سست و دلها را از كار                !  گفته ها را اثري در مردم نباشد؟      
 .دازدمي ان

ان پيغمبـر اسـالم  هـر سـخني كـه آورده انـد                باز ز . شما كمتر سخني را پيدا مي كنيد كه آخشيج آنرا نگفته باشند           
 »   نالفقـر سـواد  الوجـه فـي الـداري          « يـا   ) بيچيـزي مايـه سـرفرازي منسـت         ( » الفقر فخري   « . وارونه آن نيز هست     

 !. ميسازد ؟چگونه با هم)    بيچيزي مايه روسياهي در جهانست (
ولـي ايـن     .ياد كنند ) تاويل  ( هايي  شگزاركساني عادت دارند كه اينگونه گفته ها را بگيرند و از بهر هر يكي ،                

يـك مـرد خـدايي ايـن نميكنـد          . سخن آن نيست كه معنايش در دلهاي ديگران باشـد         . خود گمراهي ديگر است     
 از بهـر     او همه كوشـش  . ه دلخواه آنرا گزارش كند    سخناني بگويد كه آنرا معناي روشني نباشد و سپس هركسي ب          

 پراكنـدگي را بـا دسـت     راه پس اين چيست كـه . آنست كه رشته در دست مردم نباشد كه به پراكندگي بيانجامد         
 .خود باز كند
 .مهماني رسيد و نتوانسـتم     ديروز را ميخواستم نزد شما بيايم       : تي در انجمن برخورده  با او مي گفتم          سروزي با دو  

ايـن سـخن    : گفـتم » ميعرفـت اهللا بفسـخ العـزا       « : كه همراهش بود چنين سرود       »!دانشمندي  «هنوز او پاسخ نداده       
 و آنگـاه فسـخ       ،   بشناسـند )  برگشتن از آهنـگ خـود     (» فسخ عزايم «خدا روشنتر از آن ميباشد كه با        . بيهوده است 

دانشمند چون حكمت خوانده و از عرفان       ! ؟عزيمت را چه داللتي بر هستي خدا هست كه چيزهاي ديگر را نيست            
 ،اينها چيزهاييست كه در مغز شماست: گفتم. گزارش گويي را باز كرد  داشت ، عنوان بدست آورده  سر اي بهره
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از اين جمله بر نمي آيد و اينكار كه گفته هاي ناروشني در ميان باشد و كساني آنها را گرفته  از پندار خود معنـي               
دست خود  آب  در آن بريزند و سپس از             كنند  بدان ميماند كه جويي خشك باشد و كساني با           براي آنها درست  

 .آن ، آب بخورند 
  در جهـان اگـر سـخنان گرانبهـايي هسـت ،           . گفته هاي يك برانگيخته خدايي ارج بسيار دارد         

  .گفته هاي اينانست
زرگوار اسـالم ميشناسـيم و هميشـه ميخـواهيم  بـر             اين را هم خوانندگان ميدانند كه ما چه جايگاهي براي پيغمبر ب           

لـيكن چـه بايـد    .  بـوده استواري دين كوشيم و اينرا نيز ميپذيريم كه از آن پاكمرد جز از قرآن گفته هايي بازمانده                
 بـه ايـن       نه تنهـا     بدنهاد  بدآموزان   . بافيهاي خود اين سرچشمه را گل آلود كرده اند         گفت بر كساني كه با دروغ     

 از بهـر پيشـرفت      ، بلكه ده اند كه خودشان راه مردم را بزنند و چندين راه گرفتاري به روي آنان باز كنند                  بس نكر 
 .كار خود  صدها بلكه هزارها دروغ از زبان آن پاكمرد  ساخته اند 

 الفـي   و آنگـاه ايـن    !  چرا تاكنون آنرا نكرده ايـد ؟      :   ميگويم  .»ما دروغ از راست جدا مي كنيم      «: كساني ميگويند   
شما چيزهايي را با دلخواه خود سازگار يافته جدا ميكنيد ، ديگري هم چيزهـاي               . بيش نيست و راه به جايي نميبرد      

از همينجا كار بهم ميخورد و آنگاه گفته هايي كه شنوندگان بايد راست و دروغ آنها را جـدا كننـد ،                      . ديگري را   
 .راهنمايي از آنها بر نمي آيد 

وده را ميخواهيم ، بايد يك راه روشن و راستي پيش پاي آنان بگـزاريم و چنـان بكنـيم كـه بـه                   ت ستگارياگر ما ر  
رنـه بـا هوسـهايي كـه در نهـاد آدمـي اسـت و هميشـه خوشـي و                     گ و  ،   چپ و راست نپيچند و از راه كناره نكننـد         

 .آسودگي خود را ميخواهد ، با كوچكترين دستاويز از راه بر ميگردد
آن همه ارجي كه اسالم به غيرت و مردانگي گزارده  جنگ با دشمنان را بر هركس واجـب     : مبراي مثال ياد ميكن   

دسـتاويز يـك گفتـه كـه راسـت يـا            ه   همين كه كساني پيدا شدند و بـ        ،ميشمرد و آن همه دستورها به مردم ميداد         
جنگيـد و ايـن جنـگ       دروغ از پيغمبر اسالم در دست داشتند چنين عنوان نمودند كه بايد با  آرزوهـاي خويشـتن                   

 با يك چنين بهانه بسيار سستي مليونها مردم رشته مردانگي را از دسـت هشـتند        .بزرگتر از جنگ با دشمنان ميباشد     
 بـه تـاريخ آشـنا هسـتند،         كهكسـاني . نهادند   )جنگ با خويشتن    (در خانقاه به تنبلي و تن پروري پرداخته نام آنرا            و

 .انداخته زير لگد مغول پايمال گردانيد همين بيراهي و مانندهاي آن بودميدانند كه آنچه مسلمانان را از پا 
 بـه   شما اگر كتابهاي صوفيان را بخوانيد خواهيد ديد براي هر كدام از آلودگيهاي خود گفته اي از پيغمبر اسـالم                     

 . مي آورندگواهي 
ويزها از بهر خويش از زبان آن مـرد         اين همه راههاي گوناگون كه ميانه مسلمانان پديدآمده پيروان هر راهي دستا           

 دروغ اسـت بـه چـه راه ميتـوان راسـت از       اي راست وپاره اي  اگر پاره  .. !آيا همه اينها درست است؟    . پاك دارند 
 …!دروغ جدا گردانيد؟
 و  چه به تـازي     و   نثر    به  شعر وچه   به دستورهاي زندگي كه از گذشتگان در دست  هست چه          :سخن كوتاه ميكنيم  

 و چون اينهـا هـر كـدام          باطنيگري و خراباتيگري به هم در آميخته       صوفيگري  و   رسي در آنها مسلماني و    چه به فا  
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آن دستورها وگفته ها نيـز همـه وارونـه گوييسـت و از آنهـا جـز          راه جدايي بوده و آخشيج يكديگر بشمار است،       
 .زيان پديد نمي آيد

 .  و دو رو بار مي آوردبي رگ    يااينگونه گفته ها مردم را گيج و درمانده ميگرداند  و
 

 )٣(پاكخويي
 ١٣١٦از شماره شهريورماه سال چهارم مهنامه پيمان ـ 

 كساني كه در سايه ايمني و آزادي زيست كنند چه خواهند دانست قرنهاي گذشته چه بـوده و چـه سـختيها و                        -٢
خردها نيـرو    برخاست چنانكه بايستي  بودن       ما اينرا هميشه نوشته ايم كه چون دين اسالم           . آلودگيها با خود داشته   

 مردان كاردان و توانا فـراوان گرديـد، همـه      ،  راستيها روشن گرديد ، مردي و مردانگي رواج بسيار يافت           ، گرفت
.  نپاييده، از قرن سوم رخنه هـا در آن پديـد آمـد             يولي اين پيشرفت در كار جهان دير      . توده ها از آن بهره يافتند       

،  صـوفيگري  ،  كشاكشـهاي بيجـا در بـاره كـيش ، فلسـفه يونـان               ، وشه و كنار  رو  نمـودن گرفـت         بيخرديها از گ  
بازار گفتگو و پيكار گرم گرديد ، خردها پايمال كينه توزي و هـوس               .باطنيگري يكي پس از ديگري رواج يافت      

 .ندو دستور جهانداري كه بنياد اسالم بود در پرده فراموشي ما» آيين زندگي  « شد ،بازي
نخست تركان و   . در گرماگرم اين آلودگيها از سوي ديگر كار كشور رخنه پذيرفته، رشته آزادي از هم گسيخت               

 مردانگي و گردنفرازي رو به سستي نهـاده در زمـان            .پس از ايشان مغوالن به خاك اسالم در آمده چيرگي يافتند          
 .مغول بيكبار از ميان برخاست و زبوني و خواري جاي آن را گرفت

 همـين انـدازه   .ه پـر خواهـد شـد   حاگر بخواهيم گرفتاريهاي زمان مغـول و پـس از آن را بـاز نمـاييم چنـدين صـف            
اندازه ناداني و آلودگي مردم آن زمان بيش از آنسـت كـه بـه                .پستي خويها توام گرديد     سستي خردها با   :ميگوييم

آن قرنهـا مـردان بخـرد وگردنفـراز اگـر           در  . كسي تا خويشتن جستجو نكند نخواهـد دريافـت         .گفتن دانسته شود  
 چنانكـه در جـاي ديگـري         آري بيكبـار شـيوه مسـلماني ناپديـد نگشـته          . ناياب نبودند بيگمان بسيار كمياب بودند     

ميهمـان نـوازي و دسـتگيري مـردم از همـديگر       و آورده ايم در همان قرنهاي گرفتاري يك رشته نيكيها از دهش          
 . بود  ناپيدا  پاك مردانگي كه ما ميخواهيمميان مردم رواج داشت ولي خرد و 

 :ه گواهي مي آوريم باز زمان دلگداز مغوالن ميگذريم و از قرنهاي ديرتر داستاني 
ديگر شهرها جـوي خـون      تيمور كه در خونخواري چندان كمي از چنگيز نداشت و در اسپهان و طوس و بغداد و                

 از او بيـزاري جويـد و نـامش جـز بـه نفـرين يـاد نكنـد ،                     راه انداخت، چنين مرد سياهكاري كه هر كـس بايسـتي          
او خـون   .  سروده انـد   ويتاريخهايي را كه از او نوشته اند را بخوانيد تا بدانيد پيشروان و شناختگان چه ستايشها از                  

 .ميناميدند» نگهدارنده دين خدا«بيگناهان ميريخت اينان او را 
ني و ديگران نامه نوشته و او را تازه كننده دين در سر صـده نهـم    اين را خود تيمور مينگارد كه سيد شريف جرجا        

چنين گفته ميان مسلمانان از دير باز رواج داشت كه بايد سر هر صـد سـال                  . (خوانده اند و به اين كار آنان مينازد         
آن ه ديـن در   را تازه كننديمردي پيدا شود و دين را در جهان تازه گرداند و آن را دوباره رواج دهد و چنين كس           
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سيد شريف جرجاني و كسان ديگري از ريزه خواران خوان تيمور در صده نهم او را تازه كننـده                   .  ميناميدند صده  
 ). خود آورده»توزوك« كه نوشته اند  تيمور در   رادين شمرده اند و نامه اي

 كسي را تازه كننـده ديـن         اين گناه كوچكي نيست همچون تيمور      . اين نمونه زبوني و خداناشناسي آن زمانهاست      
 اين كار چندين زشتي را  در بر دارد و كسي تا زبـوني  و بيرگـي و خـدا ناشناسـي را در يكجـا نداشـته                              . شماردن

اين را كساني كرده اند كه عنوان پيشوايي داشته اند و از هر كدام پندها و راهنماييها                 . باشد به چنان كاري برنخيزد    
 ا از گفته هاي اينان جز زبوني و پستي درس ديگري توان آموختن؟در دست است و ما ميپرسيم آي

اي چنانكه عادت دارند و هر سخني را كه ميشنوند فهميده و نا فهميده خرده بر آن گيرند ويا سخني از خـود                        پاره
 »شـت   زمـان درخواسـت آن را دا       آنـان نـاگزير بودنـد،     « :فزايند در برابر اين گفته هـا نيـز چنـين ميگوينـد            ا  آن   بر

 …!چه ناگزيري داشتند ؟ :ميگويم
آيا جر اينست كـه از پـول و اسـب و            ! وشتند چه زياني ميبردند؟   ناگر سيدشريف و ديگران آن نامه را به تيمور نمي         

اگر به اين بهانه گنـاه ايشـان تـوان بخشـودن پـس ديگـر چـه                  !.. رختي كه از تيمور ميگرفتند بي بهره ميگرديدند؟       
 !.گناهي بخشودني نيست؟

اين اندازه ناتوان    كسانيكه تا  .!و آنگاه گيرم كه ما از گناهان ايشان چشم پوشيديم ديگر چرا پيشوايشان بشماريم؟             
 !..بوده اند كه نتوانسته اند از سود خود چشم پوشند و دامن به گناه نيااليند چه شايسته پيشوايي باشند؟

ه و به همراهي ايشان به راهزني پرداخته و ما كار را آسان             چنين بيانگاريد كه مردي در بيابان دچار راهزنان گرديد        
ببينيد خردها تا چـه انـدازه    ! ايش هم پنداريم ؟وآيا بايد پيش) با آنكه نبايد پوشيد (گرفته از گناه او چشم پوشيديم       

 !. مي آورند؟يي  ببينيد دربرابر گفته هاي ما چه بهانه ها !تيره گرديده ؟
 افكندگي ميساختند و به رهايي از آن نميكوشيدند بلكه با گفتار و با كـردار خـود ننـگ               ي و سر  نكساني كه با زبو   

 خواهد بود و خواننـدگان و شـنوندگان از آنهـا    زبوني گفته هاي آنان نيز آلوده   ،آن را هر چه فزونتر ميگردانيدند       
ه داريـم و    اگفتـه هـا را نگـ      جز زبوني وخواري ياد نخوا هند گرفت و اين بدترين زيانكاريست كـه مـا امـروز آن                   

 .جوانان را از خواندن و ياد گرفتن آنها باز نداريم 
 و آلودگيهاي قرنهاي    هاما ارج زمان خود را ميشناسيم ، بايد ميانه گذشته و اين زمان سدي پديد آوريم و گرفتاري                 

اه آن ميكوشـيم و از همـه         اين يكي از درخواستهاي ماست كه هميشه در ر         . پيشين را در همين جا به پايان رسانيم       
 .مردان پاكدل چشم ياري داريم

 و   يكي جبريگريست كه هميشه آن را به ميان ميكشند           از نشانه هاي زبوني كه در گفتارهاي اينان پديدار است ،          
 ديگري نكوهش از جهـان وزندگيسـت    .گناهي كه از خودشان و از ديگران سر زده به گردن قضا و قدر  اندازند           

بنـدگي  ه   ديگري سـتم كشـي و تـن بـ           .ي آن را تكرار كنند و مردم را به گوشه نشيني و بيكاري برانگيزند             كه پياپ 
از اين گونه بسيار است و مـا چـون نميتـوانيم در اينجـا گفتگـو از                  . يي و بردباري نام نهند    ادادنست كه آن را شكيب    

 .اريمزآنها بداريم مي گذريم و مي گ
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ايـن  . كساني كه با زبوني و خواري ميزيستند هرگز نتوانند آزادگي و گردنفـرازي يـاد دهنـد                :يك كلمه ميگوييم    
 پـيش و از زمانهـاي       يبدتر كه بيشتر پند آموزيها كه در كتابهاست از اين دوره ها به يادگار است و آنچه از قرنها                  

 دسـت در آنهـا بـرده انـد و بـا بـد                و رنها به هم زده اند    سرفرازي و آزادي در دست بوده بيشتر آنها را نيز در اين ق            
 يادگار  بـوده   ه  مبر اسالم و از ياران او ب      غسخناني كه از پي   .  گفته هاي ديگران بماند    .اند آموزيهاي خود در آميخته   

  دستورهاي بسيار سودمندي در بر داشته چنانكه گفتيم چندان دروغ به آنها افزوده انـد كـه بايـد از همگـي          و خود 
زيرا اگر يكي را كسي بگيرد و آن را راست بشمارد ديگري  آخشيج آن را گرفته راسـت خواهـد      . چشم پوشيدن 

               ).بايد در اين باره بيشتر و گشاده تر از اين گفتگو كـرد            .(شمرد و اين خود مايه كشاكش و پراكندگي خواهد بود         
 زيرا اگـر چنـين راهـي در    .شته را باز شناسند ولي درست نيستكساني ميپندارند كه ميتوانند راست يا دروغ اين ر        

و آنگـاه   . ميان بود پيشينيان اين كار را ميكردند و آن همه سخنان رسـوا را در كتابهـاي خـود گـرد نمـي آوردنـد                        
كساني كه چنين دعوي را دارند اگر دو تن از ايشان را با هم نشـاني و چنـد سـخني را از آنگونـه بـه ميـان آوري                               

 . پس چگونه ميتوان گفت آنها را ميشناسند. دهي ديد كه سر هر كدام كشاكش با هم دارناخو
اين را هم بگويم كه اخبار فقهي از اين گفتگوي ما بيرون است و ما را ايرادي بر فقه از اين راه نيست بلكه ما فقـه               

پيرامون خبرهايي است كـه در زمينـه        اين گفتگوي ما در     . اسالمي را گرامي شمرده بر آنيم كه بايد آنرا رواج داد          
در ايـن خبرهـا تـا توانسـته انـد           . كردار وآيين زندگاني و مانند اين از پيغمبر بزرگـوار و جانشـينان او مـي آورنـد                   

 . دروغها ساخته بنام پيغمبر و ياران او پراكنده نموده اند 
ايي پندي بـر زبـان راننـد و چـون غـم            خودنمه   هوس يا ب   به هميشه بايد جدايي گذاشت ميانه كساني كه گاهي          -٣

مردم نخورند و پايه اي براي كار خود ندارند هر زمان سخن ديگرگونه نمايند ، آنچه در اينجا گفته انـد در جـاي                     
 بـا نيكمردانـي كـه غـم مـردم            ديگري وارونه ي آنرا گويند ، آنچه امروز سروده اند فـردا آن را فرامـوش سـازند                 

 آنچـه گفتنـد      ،  از زيان نترسند و پرواي سود نكننـد         ، ايند رستگاري جهان را خواهند    خورند و در اندرزي  كه سر      
 . هرگز فراموش نكنند و چيزي به آخشيج آن نگويند 

چنانكه در پزشكي پيره زنـان و پيـره مـردان را كـه بـه هـر رنجـوري رسـند  بنـاداني                         . اين دو دسته از هم جداست     
هوسكاران نادان را با غمخواران جهان . رد ، پندآموزي نيز اين حال را دارد    درماني گويند ، به پاي پزشكان نتوان ب       

 .يكسان نتوان شمرد
آن دسته هميشه هستند و جز يك مشت خودنمايان بلهوس نيستند و اين  گناه ايشـان اسـت كـه هوسـكاري را در                         

ني بر سر سه راهها و چهارراههـا  بدان ميماند كسا. اين راه بكار مي برند و مايه گمراهي و سرگرداني مردم ميشوند      
بايستند و با راهروان بر سر بازي و شوخي باشند كه چون يكي ميرسد ، گاهي اين سو را نشان دهند ، گاهي آنسو                        

 .را نمايند و از گمراهي و سرگرداني ايشان دلخوشي نمايند
خويهاي سـتوده و ناسـتوده را       اين خود گرفتاريست كه در يك توده گفتگو از نيك و بد زندگاني و سخنراني از                 

و از بهر گرمـي بـازار هـر روز سـخن            يكدسته آن را راه روزي گيرند       . و هركس بتواند به آن پردازد     د  نآسان گير 
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يكدسته آنرا زمينه سخن بافي و قافيه پردازي گرداننـد          . رنگين ديگري رانند و هميشه در بند خوشايند مردم باشند         
چنين كاري زيانهاي بسيار بزرگي در دنبال خود خواهد داشـت و            . يي پديد آورند  و با انديشه كوتاه خود گفته ها      

 .پايان آن نابودي توده خواهد بود
گذشته از برانگيختگان خدا كه بنياد رستگاري را گزارند و راه به روي        . مردم بيش از همه به پندآموزان نياز دارند       

م باشند و  گمراهان را به راه باز آرنـد و بـه نادانـان دسـتور راه                   مردمان باز كنند ، كساني هم بايد همواره ميان مرد         
به چنين راهنماياني هميشه نياز هست و ليكن كساني بايد كـه پاكـدل باشـند و راسـتي غـم تـوده را                        . رفتن آموزند 

در قرنهاي گذشته چنين كسـاني      . خورده ، در پي رستگاري آنان باشند و از هوسكاري و خودنمايي دوري گيرند             
بسيار كم بوده اند و بيشتر كساني كه عنوان پيشوايي داشته اند و هريكي گفته هايي بازگزارده اند  جـز هوسـبازان                  

 .و خودنمايان نبوده اند و از گفته ها و نوشته هاشان جز سود خود نجسته اند
كسـيكه بـه    . گرفتـه انـد   چه دليلي بهتر از اين كه بيشتر ايشان به هر راهي در آمده اند و هر گونـه رنگـي بـه خـود                         

راهنمايي مردم بر ميخيزد  نخست بايد يك راهي را برگزيند و خويشتن  آنرا پيمايد تا بتواند ديگران را هـم بـدان                   
خواند ولي اينان چنين راهي را نداشـته انـد و هريكـي مسـلماني را بـا صـوفيگري يـا بـا فلسـفه بهـم در آميختـه و                                

 پرداختن به سـتاره شناسـي و        ، از پيشينيان   اي  بر پاره  ياينكه آقاي مدرس  . بودندچيزهايي نيز از خود بر آنها افزوده        
چه آنان اگر بيپايي اين چيزها را نميدا نسته اند چگو نه ميتواننـد پيشـوا و    رمل و فال را ايراد گرفته بسيار بجاست ،        

 دانشمند بشمار باشند ؟
ي هم اينست كه آنان بي بنيادي اينها را ميدانستند ولـي از             راست…اگر ميدانستند پس براي چه به آنها پرداخته اند ؟         

اينـان  ،  آنجا كه مردمان بويژه فرمانروايان و توانگران دلبستگي به اين چيزها داشتند و ارجـي بـه آنهـا ميگزاردنـد                      
 .آنها را دنبال كرده اند تا پول بياندوزند و نزد مردم ارجمندتر گردند

اينـان   .وزي و نمودن راه دين داشته اند و پيش از همه در پاي سـود خـود بـوده انـد                    همين رفتار را در زمينه پند آم      
بمانـد سـخن بافـان  بـي آبـرو و            .  كـم يـا بـيش آراسـتگي داشـته انـد             هركـدام  هنوز مردان آبرومندي بـوده انـد و       

 .ستايشگران چاپلوس كه هر يكي از آنان نيز گفته هايي از خود باز گزارده اند
 وگرنه از پند او هر چه سـودمند باشـد جـز     ، سرايد بايد بيش از همه خودش آن را بكار بندد   كسي كه پندي مي   -٤

زيرا شنوندگان نه تنها آنرا به كار نخواهند بست  خود چنين خواهند پنداشت  پنـد از بهـر                    . زيان نخواهد برخاست  
اهنـد  وا ياد گرفته بـر ايـن و آن  خ          گفتن است نه از بهر پذيرفتن و كار بستن و هر يكي از ايشان به نوبت خود آنر                 

 دربنـد كـار بسـتن    يكم كم سراسر توده اين حال را پيدا خواهند كرد كه همگي پنـد سـرايند و هـيچ كسـ             . سرود
 .نباشد

درديست كه به آساني درمان نپذيرد و پزشك را به          . چنين حالي از بدترين بيماريهاست     م ، ياگر با ديده خرد بنگر    
 .ستوه آورد
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سخن او را شنوند     اندرز كه از دل بر نخيزد در دل نخواهد نشست و كسي كه ميگويد نميكند ،                :ودهچيزيست آزم 
 . و نكنند

در اين باره در جاي ديگري سخن گشاده تر رانده ايم و اينجا بـه همـين انـدازه بـس ميكنـيم و آنچـه را در آغـاز                           
ده خويي و نيكوكرداري نخست بايد به چـاره ايـن           اي گفتگو از ستو   رب :گفتار نوشته ايم در اينجا دوباره مينويسيم      

 وگر نه از گفتگو نتيجه در دست         پراكنده گوييها كه از زمانهاي گذشته بازمانده كوشيد و دلها را از آنها پيراست             
 .نخواهد بود و كوشش سودي نخواهد داشت 

دامه نـداديم ولـي ميـدانيم بخـردان بـا           نه تا كنون چيزي گفته نشده و ما نيز چندانكه ميبايست گفتار را ا             يدر اين زم  
هايي كه در انجمنها درباره نگارشهاي پيمان پيش مي آيد آنچـه            گوانديشه خود به ما ياري خواهند كرد و در گفت         

 . و شناسند بر گفته هاي ما خواهند افزود و زمينه را هرچه روشنتر خواهند گردانيد دانندرا 
 كساني كه قرنها پـيش از       .گان كاري نيست و بر خود آنان نكوهشي نداريم        ما را با خود گذشت    : اين را هم بنگاريم   

مـا  . اين درگذشته اند و نيك و بد ايشان با خدا افتاده چه جاي آنست ما به ستايش يـا نكـوهش از آنـان برخيـزيم                         
 يـا    و سر زبانهـا   در پيرامون سخنانيست كه از ايشان باز مانده و امروز بر             هاكسان نميپردازيم و اين گفتگو    به  هرگز  

داسـتان دلهـا بـا      . از اينها چون زيان مي زايد همين كار ما را بـه ايـن گفتگـو واداشـته اسـت                   . وي كاغذهاست  ر بر
بو كه در   لجن و آب بد  باز مانده داستان آبگير است بايندستورها و پندها و گفته هاي ديگري كه از قرنهاي پيش

 . هرچه آب پاكيزه روي آن آيد بوي بد خواهد گرفتآن باشد و تا آبگير از آن پاك كرده نشود
انديشه ها يا پندارهايي چون در دلي جا گرفت آنرا آزاد نگزارد و كسـي كـه چيزهـاي نادرسـتي را بـه يـاد خـود                            
سپرده و بدانها گرويده پـس از آن هـر چـه بشـنود و بيـاد خـود سـپارد بـا آن باورهـاي نادرسـت بـه هـم خواهـد                                  

ي يا دانشي را بسادگي كه دارد در دل جا دادن نخواهد توانست مگر دل از آنها پيرايـد                   درآميخت و هيچگاه سخن   
 .و همه را به يكبار بيرون سازد و با چنين كاريست كه ميتواند آزادانه دانشي را بياموزد يا دستوري را فراگيرد

 
 )٤(پاكخويي

 ١٣١٦از شماره مهرماه سال چهارم مهنامه پيمان ـ 
ان پراكنده گوييهاي گذشتگان را بـاز نمـوديم و آنچـه در ايـن بـاره ميتوانسـتيم نگاشـتن                      يته ز در گفتارهاي گذش  

از   گفتگـو را      ،   اكنون بر سخن مي آييم و بهتر اسـت نخسـت راز نيكوخـويي و بـدخويي را نشـان داده                    . نگاشتيم
 :ريشه اش آغاز كنيم

 سوي داراي تن وجانسـت كـه در ايـن راه بـا همـه                زيرا از يك  . چنانكه كه گفته ايم ، آدمي داراي دو نهاد است           
از . جانداران يكسان و با آنها همجنس ميباشد و آنچه آنها دارند ، از دريافت و درخواسـت و خـوي ، ايـنهم دارد                       

ان مـاده ميباشـد و ايـن را نيـز دريافتهـا و      هـ سوي ديگر  داراي روان و خرد است كه چيـز جداگانـه و بيـرون از ج        
نوشته روشن ساخته ايم كـه روان جـز از جـان            » جان و روان  «ر شماره نهم پارسال گفتاري بنام       د (.درخواستهاست

 .)آنچه در آن گفتار نوشته شده همگي راست است و اين زمينه درست روشن گرديده. ميباشد
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اينست هميشه در درون آدمي  ميانه دو نهاد  كشاكش در كاراست و آدمـي ميـان كشـاكش افتـاده  نكوخـويي و                          
 .بدخويي نيز از اينجا برخاسته

 از خشم وكينه و رشـك و آز .  خويهايي از ستوده و ناستوده دارندـ از چرندگان و درندگان و پرندگان   ـ جانوران
اينهــا خويهــاي بــد  (.و  خودخــواهي و برتريفروشــي و ناشــكيبي و ســتمگري و تــرس و چاپلوســي و ماننــد اينهــا 

به هم ، مهرباني به بچه هاي خود و پرداختن به پرورش آنها ، نبرد با دشـمن ،                   و گراييدن نرينه و مادينه      )  آنهاست
 )اينها خويهاي نيك آنهاست. (دليري ، نمك شناسي و همچون اينها

 خـود او   گذشته از اينها . آدميان از همه خويها بهره دارند و هركسي يك رشته از آنها را كم و بيش دارا مي باشد               
ــن و جــان   ــز از راه ت  و دزدي وهوســبازي  و  دروغگــوييو بيهــوده گــويي واز  خودنمــايي :   خويهــايي داردني

 .دغلكاري و ديگر از اينگونه
جـز از آنكـه درخواسـت تـن و          ( از اينسوي ، روان از خيمهاي نكوهيده بيزار اسـت و خـود هميشـه دسـتورهايي                  

از اينجا آدمـي داراي دو  . انه  پيشنهاد كند    دهد و در برابر خويهاي ناستوده تني و جاني ، خويهاي آدمي           )  جانست  
 .رشته خويها از ستوده و ناستوده گرديده

ولي ما بـه همـين انـدازه بسـنده          . ميتوان در اين زمينه از چندين گوشه  گفتگو كرد و به سخنهاي درازي پرداخت                
 .كرده  به نتيجه نزديكتر ميشويم

اد جانوريست و اينست آدمـي هرچنـد از آنهـا پيراسـته گـردد ،                 از آنچه گفتيم دانسته شد خيمهاي نكوهيده از نه        
 .ارج آدميگريش بيشتر شود

ولي كوشش به نكويي خويها ، تنها از اين راه نيست و يك انگيزه بسيار بزرگ ديگري دارد و آن اينكه خويهاي                      
 با هم زيست كنند و دست       دميان كه بايد    آ. نكوهيده  رشته آسايش را از هم گسلد و جهان را از پيشرفت باز دارد              

رشـك و كينـه و خودنمـايي شـدند و يـا              به هم داده  كار زندگي را پـيش برنـد ، اگـر گروهـي گرفتـار خشـم و                    
آزمنداني و ستمگراني از ميان ايشان برخاست  و يا دزدان و دغلكاران فراوان شـدند ، زنـدگي بـر آن گـروه تلـخ            

 .شاكش و زد و خورد باشند شده  كمتر روي آسايش بينند و همواره گرفتار ك
اگر در گروهي  ترس و ناشكيبي و چاپلوسي و اينگونه فرومـايگي هـا رواج گرفـت ، هميشـه زبـون سـتمگران و                          

ست ديگر خويهاي نكوهيده كه هركدام زيانهـايي را بـا خـود              ا همچنين. چيره دستان باشند و از پيشرفت باز مانند       
كشاكش با خيمهاي ناستوده بيشتر از اين راه و اينست هر خـويي  . م نموددارد و ما در جاي خود آنها را باز خواهي     

 .را بايد در ترازوي سود و زيان زندگي سنجيدن
كنون بگويم راه اين كار چيست ؟ اينرا مردم آسان ميشمارند و هركس گفتگو از آن ميدارد و ما گفتيم كار بـس                       

 اي گذاشت و همه خويها را  يكجا در ديده گرفت و نيـك                گفتگو را  بر روي پايه       بايد در اين زمينه  . دشواريست
اينـرا در   . ( و بد را از هم جدا گردانيد و از بهر هركدام  اندازه نشـان داد و ايـن را بايـد از راه ديـن بدسـت آورد                              

جاي ديگري روشن خواهيم ساخت كه چند چيزست كه جز برگزيدگاني از آن گفتگو نتوانند داشت و ديگـران                   
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زمينـه نيكخـويي و بـدخويي نيـز از          . شهاي بزرگ شـوند و اينگونـه چيزهاسـت كـه ديـن ناميـده ميشـود                دچار لغز 
. ديگران سخن به گزافه رانند و وارونه گوييها كنند و با گفته بيپا و بي پايه خود ، مردم را گـيج سـازند                       .) آنهاست

 .چنانكه در گفتارهاي پيش اين را روشن گردانيده ايم
 روانهـا را از بيمـاري رهـا          ،  در گام دوم بايد خردهـا را تكـان داد و از سسـتي بيـرون آورد                 .اين گام نخست است   

 وگرنه از شمردن خويهـاي سـتوده و    ،گردانيد تا راستيها را دريابند و نيك و بد را بشناسند و به نيكها ارج گزارند      
 . بدست نيايد اي ياد دادن آنها ، نتيجه

روان گرفتارند اگر نيكها را بشناسـند و بـا زبـان ، سـتايش آنهـا كننـد  چـون                      گروهي كه به سستي خرد و بيماري        
 به گفتگو از درستي پردازند  ولي آنرا  دسـتاويز            .هنگام كار رسيد  آن يارايي در خود نيابند كه آنها را بكار بندند             

ايـن  . ايي گيرنـد  در ستايش گردنفرازي و بـي نيـازي  گفتـار نويسـند  لـيكن آنـرا سـرمايه گـد                     . براي دزدي كنند  
 .چيزيست كه ما هميشه با ديده ميبينيم

در يونـان و روم چنانكـه       .  تاريخ گواهست كه همواره در توده ها  جنبش خرد با رواج خويهاي ستوده  توأم بوده                
دليـري و درسـتي و      . هاز يكسو خردها تكان خورد و زنـدگاني راه ديگـري گرفـت ، خويهـا نيـز پيراسـته گرديـد                     

 . در جنبش اسالمي نيز چنين رخ داد. دستگيري از بينوايان و مانند اينها رواج يافتگردنفرازي و 
در لشكركشي خشايارشا  اين مرد با سـپاه يونـان نگهـداري تنگـه               . داستان لئونيداس ، پادشاه اسپارت را شنيده ايد       

نانيان ناگزير بودند  بگريزند و ترموپوالي را داشت و چون ايرانيان از كوه گذشته ، پشت سر او را نيز گرفتند و يو               
 از يونانيان به خانه هاشان فرستاد و خويشـتن           را جان بدر برند و يا به جنگ ايستاده  كشته شوند ، لئونيداس انبوهي             

 .  پايدار ايستاده  مردانه جنگيدند و همگي كشته شدند، تن صدبا چند
چـرا  !  اسـت ، چگونـه بـدان آسـاني انجـام دادنـد ؟      اين جانبازي و مردانگي بسـيار بزرگـي   ! اين كار چرا كردند ؟    

چرا جان بدر نبردند ؟؟ اين راست است در قـانون اسـپارت گـريختن از جنـگ گنـاه سـختي بـود و                         ! نگريختند ؟ 
 لـيكن لئونيـداس ميتوانسـت از خشايارشـا          ،لئونيداس و ياران اسپارتيش اگر ميگريختنـد ، كيفـر سـختي ميديدنـد               

كاري ميكرد هميشه پيش ايرانيان گرامي بود و بهترين نوازشها را ميديد ، پس چـرا ايـن                  اگر چنين   . زينهار خواهد 
را نكرد و مرگ را بهتر دانست ؟ زيرا او خرد درست داشت و نيك ميدانست كه زندگي جاويداني نيسـت و هـر                        

 زيسـت  بـا      كسي دير يا زود از اين جهان رخت خواهد بربست و چند سال زنـدگاني را كـه پـس از آن توانسـتي                       
 گوارا   را بدنامي برابر نميگرفت و گردنفرازي و نيكنامي در پيش او چندان ارجمند بود كه جان باختن  در راه آن                   

 .ميشمرد
آنها را كه ميدانسـتند   : ميگويم. نميگويم يونانيان همه راستيها را ميدانستند. اين جز در سايه درستي روان نتواند بود     

 . همين بود حال روميان.شناختند و از درستي روان آسان بكار ميبستنددرست ميدانستند و ارجش مي
پـس بيگفتگوسـت كـه تـا        .  تـن و جـان ميباشـد       باگفتيم داستان نكوخويي و بدخويي داستان كشاكش ميانه روان          

 .روانها نيرومند نگردند  بر تن و جان چيره نتوانند در آمد
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پس تا كسي معني درست زندگاني و سود و زيان آن           . گانيستهم گفتيم دوري از خويهاي بد از بهر آسايش زند         
 .را نشناسد ، به آساني نتواند از بدخوييها دوري گزيند

در اين زمينه نيز پس از شمردن خويهاي ستوده و ناسـتوده            .  تكان خردها مايه همگي نيكيهاست     :سخن كوتاه كنم  
د  تـا مـردم بـه نيكيهـا گراينـد و آنهـا را از روي       و روشن ساختن هريكي از آنها بايد به نيرومنـدي خردهـا كوشـي             

 .دلخواه بكار بندند
 گذشته از اينها هركسي بايد در انديشه آراستن خويهاي خود باشد و هميشه بـر خويشـتن سرپرسـتي كنـد و پـاره                        

 د همچون خشم و رشك وتنگديدگي و شـتابكاري و      ن كه عنوان بيماري را دارند و به آساني چاره نپذير          ييخويها
 درباره اينها بايد به خود سختي داد و زمان درازي هميشه نگران خويش بـود تـا از آنهـا رهـايي                       ،ديگر از اينگونه    

 .يافت
 ميگويند كه درباره نيكوخويي سخنها سروده و كتابها         اناين را آن  . گاهي كساني ميگويند خويهاي بد چاره ندارد        

 ، هوس ميكنند به پنـدآموزي پردازنـد و آن سـخنان را مينگارنـد                يك روز  .نوشته اند و اين نمونه ناداني ايشانست      
) قاعـده  (  پايـه   مـد  آچنانكه گفته ام اينان از يك پيش. از پند كاري برنخيزد: روز ديگر بيكبار  برگشته ميگويند    

 را با او    سودي نميدهد ، همه   ) تربيت  ( چنانكه يكي را چون ديدند پند درو نميگيرد و يا فرهنگ            . پديد مي آورند  
مس از سفيد كردن سـيم      : گاهي نيز مثلهايي نيز مي آورند     . خوي بد چاره ندارد   : در يك ترازو نهاده چنين گويند     

 .زنگي از شستن سفيد نگردد ، از اينگونه سخنها. نشود
كوهيـده  آري گاهي كساني از اينكه روانشان بسيار ناتوانست و يا از اينكه پاره خويهاي ن          . ولي اينها نادرست است   

انبوه مردمان كسانيند كـه از پـرداختن        . د  ولي اينگونه كسان كمند     ن جايگير است  در خور چاره نباش       آناندر نهاد   
 .به خود  از خويهاي بد رهايي توانند يافت و به خويهاي ستوده آراسته توانند شد

ند و پيراسته شدند  بدي يـك مشـت          زيرا اينان چون به نيكي گراييد     .  درباره اين دسته انبوه است      نيز همه كوششها 
يكبـار از بـدان پيراسـته نبـوده     بدر همه زمانها نيز كه جهان به نيكـي رسـيده ،            . بدنهاد  زيان چنداني نخواهد داشت     

 .است
 )٥(پاكخويي

 ١٣١٦از شماره آبانماه سال چهارم مهنامه پيمان ـ 
 پـيش راز نيكخـويي و بـدخويي را روشـن     ارهشـم در اين بـاره گفتارهـايي رانـده ، زمينـه را آمـاده سـاختيم و در                

ليكن نگارشي از يكي از خوانندگان به ما يادآوري كرد كه يك گفتگوي بس سـودمند و ارجـداري                   . گردانيديم
 .ناپرداخته مانده و تا آنرا به جايي نرسانيم  شمردن خويهاي ستوده و ناستوده بيهوده خواهد بود

آيا كسي كـه در بنـد پاكيسـت  در زنـدگاني دسـت      !  پاكيزه خويي زيستن ؟آيا توان با«: آن مرد چنين مي نگارد      
 »..!بسته گرديده و در راه پيشرفت از ديگران پس نماند ؟

 ريشه ديگري دارد و نتيجه نگارشهاييست  كه كساني از هواداران فلسفه مادي كرده اند و در همـه     ازو اين پرسش 
اينان كه آدمي را به پاي جانوران ميبرند و از هر باره اين را بـا آن يكـي                   . جا پراكنده شده و به همه زبانها در آمده        
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و بـه گمـان     رند و زندگي را جز نبرد و كشاكش نمي انگارند ، ستوده خويي را نيز زيان هركسي ميداننـد                    امي شم 
 .خود دليلهايي ميرانند

ري از مـردم آنـرا بـاور كـرده و از پـاكيزه                در دلها كارگر افتاده و ما ميبينـيم بسـيا           بيپاستاين بدآموزي كه بسيار     
 را دارد و ايـن در سـايه كوشـش            اي آدمـي كـه از سرشـت خـود خويهـاي نكوهيـده            . خيمي روگردان شـده انـد     

. آموزگاران خداييست كه از آنها دوري ميگزيند ، بدآموزان به آساني ميتوانند دوباره او را آلوده آن بديها سازند                  
 .ه با پيشاني باز پابندي به ستوده خويي را بيهوده ميشمارندما صدها كسان را ميبينيم ك

پاكيزه خيمـي در جـاي خـود نيكوسـت ولـي در ايـن               «:  پاره اي نيز گناه را به گردن زمانه انداخته چنين ميگويند            
  . »زمان نميتوان در بند آن بودن

اكخويي ياد ميدهند  خودشان در دل انديشـه          نيز ميبينيم بسياري از آنانكه با زبان پندآموزي ميكنند و به ديگران پ            
بلكه كسـاني اگـر پـايش       . ديگري دارند و هرگاه درونشان را بكاويم  با هواداران فلسفه مادي هم انديشه ميباشند                

 .افتاد  آشكاره از آن فلسفه هواداري نشان ميدهند
 و مـا نشـان داديـم كـه بسـياري از         نيسـت   در زمانهاي پيش گفتگو از اين بود كه آيا خوي بد چاره پذير است يـا                 

  آنانكه كتاب نوشته اند و پندسرايي كرده اند  در يكجـا نيـز سـخن از چـاره ناپـذيري بـدخويان آورده انـد و ايـن             
امروز هم گفتگو از اينست كه آيـا بـا خويهـاي سـتوده              . نمونه ايست كه كار ايشان جز پراكنده گويي نبوده است         

 :اينست بار ديگـر مينگـارم  . فتادن و ما ميبينيم در اين باره نيز پراكنده گويي ميشودتوان زيستن و از ديگران پس ني     
آنچه آدمي را تيـره روز       !  پندآموزي كند ؟    هركسي اين چه هوسيست كه   . بايد از پراكنده گوييها جلوگيري كرد     

 .اييهاي اين و آن ميباشد آنچه مغزها را آشفته سازد ، پريشانگوييها و وارونه سر! گرداند ، پندارهاي نابجاست 
در اينجا نيز نـاگزيريم ايـن گفتگـو را يكرويـه         .  روي پايه اي باشد    ربارها گفتيم سخن از خويهاي نيكو و بد بايد ب         
آنانكـه  . چيزيكه هست اين گفتگو بـه جـاي ديگـر خواهـد كشـيد             . گردانيم و سنگ بزرگي از پيش پايها برداريم       

خستين لغـزش ايشـان  اينسـت كـه آدمـي را نميشناسـند و از سرشـت روانـي او                      آدمي را به پاي جانوران ميبرند ، ن       
ايـن شـيوه   . ليكن ما چون اين زمينه را بسيار روشن گردانيده ايم  نيـازي بـه سـخن دوبـاره نـداريم                    . آگاهي ندارند 

هـا شـناخته     لـيكن از ايـن راه ارج گفتار        .ماست كه هر سخني را ساده و آرام ميرانيم و خود جز اين نبايستي كنـيم               
گفتاري كه پارسال بنام جان و روان نوشتيم ريشه فلسفه مادي را مي اندازد و ما چون آنرا مينگاشـتيم از                     . نميگردد

 بـيش آگـاه شـده ، ايـن زمـان بـود كـه                 و اين اندازه ارج آن آگاهي نداشتيم تا سپس از نوشته هاي ديگـران كـم              
 .وده استبدانستيم چه لغزشهايي در ميان 

جدايي آدمي از ديگر آفريدگان و برگزيدگي آن روشنتر از آن گرديده كه بـار               . ه نخستين برداشته شد   باري گام 
كـه بـه خـرد       اينان.  در اينجا دو سخني در ميانست      .پس از آن ميرسيم به آيين زندگي      . ديگر به گفتگو نيازي ماند    

گوينـد تنهـا از بهـر خـويش كوشـد ،            بيش از هوس ارجي نميدهند و زندگي را ميدان نبرد شناخته  هركسـي را مي               
 . بايد آيين زندگي  راهنماييهاي خرد باشد و بس:ولي ما ميگوييم. پيداست كه راهنمايي خرد را زيان مي انگارند
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كه هسـت   اگرچه دراين باره ما بنياد بس استواري نهاده و راه آسايش وخرسندي جهانيان را نشان داده ايم  چيزي        
 گوشه هاي بسياري پيدا ميكند و ما ميتوانيم در اينجا از گوشـه ديگـري درآيـيم و بـي                      سخن  گفتگوها در اينگونه 

 .آنكه گفته هاي پيشين را دوباره گوييم به سخناني پردازيم
گذشـته از   .  در كـار بـوده     يوگامي در راه پيشـرفت برداشـته  ايـن دو سـخن             از روزي كه آدمي دانشي پيدا كرده        

 كساني از آنانكه دانشمند بشمار بوده انـد نيـز ايـن              دروغ و نادرستي پرهيز نميكنند    عاميان كه در راه سود خود از        
 تا آنجـا رسـيده كـه كسـاني از بهـر آن               و باور را داشته اند كه با راستگويي و درستكرداري  فيروزمند نتوان بودن            

 .فلسفه پديد آورده اند
ه سود خود نكوشند  چندان بيخردانه است كه به           جز ب   بايد اين سخن كه جهان ميدان نبرد است و آدميان هركسي         

اين راست است كه كشاكش در نهاد آدمي نهاده ولي اين نيكي او نيست و اينست بايد تا تواند از آن     . اندازه نيايد 
 .  نادرست ميباشد واز آنسوي دروغگويي و نادرستي به زيان خود دروغگو. ايستادگي كند

يماند كه كسي كه دروغي ميگويد و هزار ريال مثال از كسي ميگيرد ، با اين سـود  م) معما ( اگرچه اين به چيستان     
. بـين شـويم چيسـتان گشـاده خواهـد شـد           آشكار ما بگـوييم دروغ بـه زيـان او بـوده  ولـي اگـر انـدكي باريـك                    

 كسـي   دروغگويي كه يكي را فريب داده  پولش را ميگيرد  اگر چنين بودي كـه دروغ را تنهـا او بتوانـد و ديگـر                         
 ميشد بگوييم از دروغ سودي برده ولي چـون چنـين             نتواند و يا آن رفتار را كه كرد بيكبار از مردمان كناره گيرد              

 گرفتـه فـردا      زيرا او كه امروز به يكي دروغ گفته پولش را           ، سودي نبرده بلكه زيانكار درآمده    : نيست  بايد گفت   
 جاييكـه هـركس تنهـا سـود خـود را جويـد و بتوانـد دروغ نيـز            در.  ميگيرد نيز ديگري به او دروغ گفته پولش را         

ني از ميان مردم برخيزد و هركسي نـاگزير گـردد پيـاپي بـا ديگـران            مبگويد  همگي اين كار را كنند و بدينسان اي         
 .كشاكش كند و هيچگاه آسوده نباشد كه اين خود زيان بزرگي ميباشد

و نيكوكاري برانگيخته اند  از بهر همين بـوده كـه كشـاكش هرچـه     اينكه راهنمايان مردمان را به راستي و درستي         
ما اين را نشان داده ايم كه رنج بيشـتر جهانيـان از راه كشـاكش                .  بهره مردمان از آسايش بيشتر باشد      وكمتر گردد   

 .است كه اگر كسي روزانه ده ساعت ميكوشد  بيگمان هشت ساعت آن در اين راه ميباشد
يكه با مردم فريبكاري مينمايد چون ديگري با او اين رفتار را كرد ، آن هنگـام اسـت كـه                      هميشه ديده ميشود كس   

 ! .مينالد و زبان به نكوهش فريبكاري و نادرستي باز ميكند  ولي از او نسزاست كه بنالد و بنكوهد 
 در اينجـا نيـز آن       در اين باره در تاريخ داستانهاي پر ارجي هست و چون ما هميشه از تاريخ گواهيها مـي آوريـم                     

 ميانـه يونانيـان ، در        ، چنانكه در جاي ديگر گفته ايم  يكي از زمانهايي كه خرد پيش رفـت              . شيوه را دنبال ميكنيم   
 .زمان هخامنشيان بود و اينست ميتوان از كارهاي آنان به گواهي ياد كرد

از جملـه دو تـن از ايشـان كـه يكـي             . باشند بنام شدند كه در تاريخ نيز شناخته مي        ي يونانيان مردان   ميانه در آن زمان  
نكه با هم در آزيرا گذشته از . ثميستوكليس و ديگري آريستديس نام داشت ، در بسيار جا با هم ياد كرده ميشوند           

در جنگهـايي كـه ميانـه يونانيـان و ايرانيـان برخاسـت و در                . يك زمان ميزيستند  در كارها چه بسا همدست بودند         
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مدها بشمارست ، اين دو تن در بيشتر آنها پا درميان داشتند و كارهـا بنـام ايشـان                    آ رگترين پيش تاريخ باستان از بز   
 .ياد كرده ميشد 

آريستيديس نيز در جنـگ پالتـاي بـا         . ست كه فيروزي جنگ ساالمين بنام او پايان يافت         ا ثميستوكليس آن كسي  
 .فيروزي سرفراز گرديد

زيـرا  . م  از رهگذر پابندي به راستي و نيكوكاري جدايي از هم داشـتند             اين دو تن با همه نزديكي و همدستي با ه         
ثميستوكليس بر آن بود كه در راه پيشرفت از دروغ و نيرنگ و بيدادگري پرهيز نبايد كرد و رفتار خودش از اين                      

 .ولي آريستيديس از دروغ و ناراستي سخت پرهيز كردي و هرگز گرد بيدادگري نگرديدي. راه بودي
 زمان يونانيان گذشته از جنگي كه با ايران داشتند  يك كشاكش و دشمني سختي نيز ميانه آتن و اسـپارت                      در آن 

در آن هنگـام ايـن دو شـهر نـاگزير شـده دسـت يكـي كردنـد ولـي در نهـان كينـه در دل                            . هميشه در كار بـودي    
ت  ثميسـتوكليس چنـين      پس از جنگ ساالمين چون كشتيهاي يونانيـان همگـي بـه بنـدر آتـن بازگشـ                 . ميپروردند

ميخواست كه آتنيان را برانگيزد  ناگهان آتش به كشتيهاي اسپارت زنند و بدينسان اسپارتيان را از نيروي دريـايي                    
 .آريستيديس به آن خرسندي نداد. بي بهره سازند

نوان مينمودند   را روا ميشمردند و چنين ع      درستي ديگر مردان يونان همه از دسته ثميستوكليس بودند و نيرنگ و نا           
نيرنگ ونادرستي يك توده با يك      . ليكن اين بهانه اي بيش نبود     . رنداكه اين بيراهي را تنها در كار توده روا ميشم         

راستي اينست كـه بـا همـه پيشـرفت خـرد ميانـه              ! توده با نيرنگ و نادرستي يك مرد با يك مرد چه جدايي دارد؟            
ي نددرستي در گام نخست پديد مي آيد خورده  انجام آنرا نميتوانسـت            يونانيان  اينان فريب سودي كه از دروغ و نا         

در سـايه رفتـار اينـان روز بـروز دشـمني و      . ولي ديري نگذشـت كـه نتيجـه نادانيهـاي ايشـان پديـد آمـد         . دريافت
 چندين بار آشتي كردند و پيمانها بستند ولي در هر بار چون بنياد            . همچشمي ميانه آتن و اسپارت سخت تر گرديد       

اينسـت همينكـه فرصـت      . كار بر نادرستي بود و هيچيكي از دو سوي از درون دل پابنـدي بـه آن پيمانهـا نداشـت                    
 بدينسان كـم كـم پيمـان نيـز از ارج افتـاد و      . جست نيرنگي بكار برد و آنرا يك سودي از بهر توده خود پنداشت 

. ينست جنگ در ميان دو شهر در گرفـت        ا. كينه ها چندان سختي گرفت كه جز با خونريزي چاره آن كرده نشود            
 در كـار     بيست و هفت سال هميشه جنگ و دشمني         .دهمه يونان دو بخش شده  به ريختن خون يكديگر برخاستن          

 يكشتيهايي كه هر دو سو    . هزاران جوانان كارآمدي در خون غلطيدند     . صدها آبادي ويران گرديد     .  بود پيشرفت
 از ميـان    همگـي    و شكوهي كه يونان پس از جنگها با ايران پيدا كرده بـود               آن نيرومندي . داشتند همگي نابود شد   

در نتيجه اينها بود كه فيليپوس پـدر اسـكندر فرصـت     . ند درآمده به ناتوانترين حال افتاد     يهر دو سوي از پا    . رفت
 .يافته  آزادي يونانيان را از دستشان گرفت

ديگر چـه   .  يونان بنام سود توده خود ميكردند      دانادرستيها كه مر  اين بود زيان آن دروغگوييها و پيمان شكنيها و ن         
 ! .گواهي روشنتر از اينكه نادرستي جز زيان نتيجه ديگري ندارد ؟
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ما اگر از زمان بسيار دوري گواهي آورديم  از بهر اينست كـه نخواسـتيم                . سراسر تاريخ پر از اينگونه داستانهاست     
 وگرنـه سراسـر    .نگاه چنانكه گفتيم به يونانيان بـا ديـده ارجمنـدي مينگـريم          از زمانهاي نزديك گفتگو نماييم و آ      

 وگرنه آدمـي را چـه نيـازي بـه جنـگ و       ، تاريخ پر از پيكار و خونريزي و همگي ميوه نادرستيها و بدخوييهاست     
 …! خونريزي ميباشد ؟

 يـا دو گروهـي از آدميـان         كـي رخ داده دو تـن آدمـي        : ميگويم. جنگ در سرشت آدميان نهاده    : كساني ميگويند 
 جنگ و كشـاكش و دشـمني هرچـه هسـت  نتيجـه آنسـت كـه                   …يكبار جنگ آغازند ؟     بهمينكه به هم رسيدند       

 دست درازي به دارايي و زندگاني ديگران و يـا        كساني در بند راستي و درستي نباشند و از آزمندي و كوتاه بيني            
 دلها كينه پديد آورد و كم كم آتش دلها زبانه زن گرديـده  كـار                 فريفتن اين و آن را روا شمارند و اين كارها در          

 .به خونريزي انجامد
گفتگوي ما از زيان دروغگويي و نادرستي و بدخويي است و ميخواهيم اين را نشـان دهـيم كـه ايـن نارواييهـا بـه            

از چيسـت  . يسـت در اين باره يـك گـواه ديگـر زنـدگاني خاندان    . ست اخود دروغگو و نادرست و بدخو نيز زيان     
آيـا نـه از اينسـت كـه در خانـدان بنيـاد              . . بيرون و ميـان بيگانگـان؟       در هركسي در خاندان خود آسوده تر است تا       

جاي كشاكش به دستگيري بر ميخيزد ، توانـا از  ه زندگي بر راستي و درستي و نيكوكاريست و در آنجا هركسي ب 
اگر در خاندان هم يكي دروغ و نادرستي را سود خـود            . !؟دست ناتوان ميگيرد و بزرگ پرستاري كوچك ميكند       

بار فريبكاري كند  آيا نـه اينسـت كـه ديگـران ازو رميـده و بيـزاري جوينـد و او را بيـرون كننـد و                              پندارد و چند  
 از  يهركسـ . همين حالست در بيرون ميـان تـوده هـا         !. بدينسان خود او ميوه تلخ فريبكاري و نادرستي را ميچشد ؟          

 . جز زيان بهره برنخواهد داشتبديهاي خود
 اينها درست است ليكن هرگاه من يك تن در بند راستي و درستي باشـم و خـوي خـود را                      :كساني خواهند گفت  

  ميگوييم فراموش نبايد كـرد كـه هـركس يـك تـن بيشـتر نيسـت و                    …آراسته گردانم ، جهان به نيكي ميگرايد؟        
. هركسي بنام نيكي جهان ناگزير است در بند نيكـي خـود باشـد             جهان از همين يك تن ها پديد مي آيد و اينست            

 و آنگاه اگر اين بهانه در خـور پـذيرفتن اسـت  پـس                 !اگر اين پوزش را توان پذيرفت  كيست آنرا پيش نياورد ؟           
ن  نه اينكه آنكس يك ت! چگونه  هنگاميكه از يكي ستمي ميبيني يا زياني ميكشي  زبان به ناله و فرياد باز ميكني؟               

   !است و در دل خود همين بهانه را پرورده است ؟
 . اين بيگمان است كه بايد بنياد زندگاني آدمي راستي و درستي باشد ،ميسخن را به پايان ميرسان

 
 




