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در اين دو سه سده اخير،       . سالهاست كار جهان به بن بستي رسيده و آدميان زندگاني آدميانه را كنار گزارده اند                

ديده و  با اينهمه زندگي روز بروز سخت تر گر         . دانشها پياپي فيروزيهايي بدست آورده، و تمدن پيشرفت تندي داشته           
رويهمرفته، با اينهمه پيشرفتها در دانشها و اختراعها، و با اينهمه چيرگي بر طبيعت،                  . بگرفتاريهاي جهانيان افزوده شده    

بهره آدميان از آسايش و خرسندي نه تنها بيشتر نگرديده، بلكه رو بكمتري رفته، تا آنجا كه امروز آدميان بدترين حالي                      
 .ريخ كمتر مانندش توان يافترا مي دارند ، حالي كه در تا

هر چند سال   . از گرفتاريهاي بيشمار ديگر مي گذريم، همين جنگها خود گرفتاري بسيار بزرگ خانه براندازيست              
يكبار مردمان با يكديگر به نبرد پرداخته، با صد گونه افزارهاي ويران كننده كه در نتيجه پيشرفت دانش و هنر پديد                           

ا مي كشند و بكشتن مي دهند، آباديهايي را كه با رنج هزاران كسان پديد آمده ويرانه                        آورده اند، همنوعان خود ر     
چشم و  . مي باشد) تمدن(كارهايي مي كنند كه نه شايسته آدميگري، و نه نشانه شهريگري           : مي گردانند، يك كلمه بگويم   

باشند مليون مليون مردم را ـ حتي        و بي آنكه در پي خواست ارجداري        . گوش بسته بر يكديگر آتش و آهن مي بارانند        
 . زنان و كودكان بيگناه ـ به اژدهاي مرگ مي سپارند و يا  بي خانمان مي گردانند

اگر كار جهان   . از هر باره كه بنگريم جهانيان در راه زندگي به بن بست رسيده اند، آدميان خوي ددان گرفته اند                    
 و ويراني نخواهد بود، بيگمان اين پتياره جنگ و خونريزي از ميان              بهمين گونه پيش رود، آينده آن بيگمان جز نابودي         

هر جنگي كه پيش مي آيد سررشته داران كشورها ادعا مي كنند كه آخرين جنگ خواهد بود، ولي نچنين                 . نخواهد رفت 
 . است، و هنوز چند سالي نگذشته جنگ ديگري بپا خواهد گرديد

نده اين پيام، سالها درباره اين گرفتاريهاي جهان انديشيده و تحقيق و                 فرست: نويسنده اين كتاب، يا بهتر گوييم       
او چاره كردن باين دردها را با دست         . مطالعه كرده، و مي توان گفت دردها را شناخته، و درمان آنها را نيز يافته است                 

ه نتواند بود، و تا رشته        خردمندان و دانشمندان جهان دانسته، و برآنست كه در اين زمينه از سياستگران كاري ساخت                    
بايد خردمندان و دانشمندان نيكخواه پيش افتند و         . كارهاي جهان در دست اينانست به بهبود حال آن اميد نتوان بست              

 .جهانيان را از گرفتاري برهانند

شادروان كسروي در همه كتابهاي خود از گرفتاريهاي جهان گفتگو كرده و كسانيكه همچون او دل باين حال                       
اما در اين كتاب،    . سوس آور جهان  مي سوزانند، شاياست نوشته هاي او را بدست آورند و با دقت و انديشه بخوانند                    اف

چون چنانكه گفتيم، چاره كردن بگرفتاريهاي جهان را با دست خردمندان و دانشمندان مي دانند،  خالصه اي از باورهاي                   
 .نوشته تا از آن نيكخواهان در بهبود حال جهان ياري جويد» اپيام بدانشمندان اروپا و امريك«خود را زير نام 
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اكنون هم، با آنكه جنگ     .  كه جهانيان گرفتار جنگ مي بودند نوشته شده و چاپ گرديده           ١٣٢١اين پيام، در سال     
ه تا بيك   تازه پايان يافته، بخوبي ديده مي شود كه جهان در آستانه جنگ ديگري است، و اساساً چنانكه در پيام گفته شد                    

چاره اساسي دست زده نشود ريشه اين جنگهاي خانمان برانداز از جهان  بر نخواهد افتاد و هنوز ويرانيهاي جنگي از                          
 .ميان نرفته جنگ ديگري آغاز خواهد شد

از اينرو، آزادگان، يعني همراهان شادروان كسروي، كه سالهاست براي پيش بردن مقاصد نيكخواهانه و                             
معيتي پديد آورده اند، براي بار دوم آن پيام را، بصورت كتابي جداگانه، چاپ كرده و ميپراكنند، تا اين                  بشردوستانه او ج  

نداي نيكخواهانه بگوش جهانيان برسد، و شايد دانشمندان اروپا و آمريكا، كه جهان مرهون خدمتهاي گرانبهاي ايشان                    
 .ن پتياره گرفتاريها بكوشش پردازنداست، با خواندن آن بتكان آيند و براي رهانيدن جهان از اي

از اينرو انتظار   . اين كتاب، چون براي دانشمندان اروپا و آمريكا نوشته شده، بايد بزبانهاي اينجاها ترجمه شود                    
داريم كساني از اروپاييان و آمريكاييان كه فارسي مي دانند و ترجمه مي توانند، با ترجمه آن بيك كار نيكي كه بسود                         

ما خود نيز در كوشش هستيم كه آنرا بزبانهاي انگليسي، فرانسه و برخي ديگر از زبانهاي اروپا                  . مك كنند جهان است ك  
در هر حال كساني كه در اين زمينه كاري توانند، اگر با باهماد آزادگان در تهران، همبستگي                     . و آمريكا ترجمه كنيم   

 . پديد آورند، مايه خشنودي و سپاسگزاري خواهد بود
 
 

                                         
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 پاييان  و آمريكاييان در ايران هستند وواز كسانيكه از ار
 زبان فارسي  مي دانند  خواهشمنديم اين  رشته گفتارها
 را بزبانهاي خود  ترجمه  و  براي  روزنامه هاي  اروپا  و

 جمه اينها  بزبانهايما  خودمان  نيز  بتر. آمريكا بفرستند
 ديگر كوشيده در ميان اروپاييان و آمريكاييان پراكنده

 .خواهيم گردانيد
 

از اين راه دور با شما سخن مي رانم و شما را بياوري                  . روي سخنم با شماست اي دانشمندان اروپا و آمريكا            
 .مي خوانم

م و مي خواهيم شما را نيز از آن آگاه گردانيم ـ           اي دانشمندان، ما در راه خود ـ راهي كه از سالهاست آغاز كرده اي            
به جنبشي كه در قرنهاي اخير در اروپا و آمريكا، در زمينه دانشها رخ داده ارزش ميدهيم، و اين جنبش را گامهاي                              

 و  ما چون برآنيم كه بايد معني درست جهان       . در راه تمدن ـ مي شماريم    :  ـ يا بهتر گويم    »پيشرفت آدميان «بزرگي در راه    
 .زندگي شناخته گردد و در اين راه هميشه مي كوشيم، در همين زمينه دانشهاي اروپايي كمك بسياري بما مي كند
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ليكن بايد پذيرفت كه از آن دانشها زيانهاي بزرگي نيز پديد آمده و            . اين خواست خدا بوده   . اين جنبش بايستي بود   
 :ك برخي از آن زيانها را با شما بگفتگو مي گزارماين گرفتاريهاي امروزي جهان نتيجه آنهاست، و من اين

پيش از اين   . ـ  اين دانشها از آغاز رواج خود با دين برخورد كرده و آنرا برانداخته و يا سست و بيكاره گردانيده                     ١
باالي زمينيست بر روي آب يا گاو ايستاده و          : دانشها، مردمان، جهان را بگونه ديگري مي شناختند و چنين مي پنداشتند           

آن هفت آسمان است كه پر از فرشتگان ميباشد و ملكوت خدا باالي آسمانها است،  باران و تگرگ و همه چيز را                              
 .فرشته ها پايين مي آورند و همه كارهاي خدا با دست آنان اجرا مي يابد

گونه ديگري باز نمود و     ولي دانشها جهان را بيكبار ب     . اين باورهايي بود كه دينها ـ بخصوص دين مسيح ـ ياد مي داد           
دانشها از داستان آسمانها و فرشتگان بيكبار ناآگاهست و اين جهان را يك دستگاه                       . آنرا بسيار بزرگتر نشان داد      

 .خودكاري نشان مي دهد كه همه چيزش از خودش مي باشد

 در همه جا كوشيدند كه از       كشيش ها و حاخام ها و مالها    . اين ناسازگاري ميانه دين ها با دانش ها بزيان دين سر آمد         
دانش ها جلو گيرند، ولي فيروز نگرديدند، و نتيجه اين شد كه بهر كجا اين دانشها راه يافت، دين از اثر افتاد و انبوه مردم               

در حاليكه دين يك عامل بزرگي در زندگاني بود و دستورهاي بسيار سودمندي بمردمان داده يك                . از آن رو گردانيدند   
ري و دستگيري در ميان ايشان پديد مي آورد، كه اين ها نيز از ميان رفت و هركسي از مردم تنها خوشي                         رابطه غمخوا 

 .خود را خواست و تنها بسود خود كوشيد

. ـ  شما دانشمندان، در پيشرفت خودتان در زمينه دانش، بيك اشتباهي افتاديد كه براي جهان بسيار گران سرآمده                   ٢
رباره جانداران و چگونگي پيدايش آنها باين نتيجه رسيده ايد كه در اين جهان در ميان                  شما در جستجوهاي خودتان د     

جانداران يك نبرد و كشاكشي در كار است كه هركه تواناست و بزندگاني شايسته مي باشد، ناتوانان را از ميان مي برد، و                
و اين است آواز انداختيد كه زندگاني نبرد        هر زورآوري، كم زوران را زيردست خود ميگرداند و بسود خود راه ميبرد،              

 .است و در اينجهان هر توانايي مي تواند بناتوانان چيرگي كند، و اين حق طبيعي او مي باشد

اين آوازه بگمراهي مردمان افزود، حس دلسوزي به بي نوايان و دستگيري از درماندگان را در دلها بسيار كمتر                        
ان و زورآزمايان داد كه بي هيچ باكي بمردم ستم كنند و از آزار و بيداد دريغ                     گردانيد، و خود عنوان بدست ستمگر      

 .نگويند

ـ  شما از دانشهاي خود نتيجه برداشته يكرشته افزارهاي شگفت و نويني از راه آهن و تلگراف و تلفن و اتومبيل و                       ٣
هركس آنها را بسود مردم دانست و شاديها        ماشينهاي ريسيدن و بافتن و دوختن و ساختن و مانند اينها اختراع كرديد كه                

زندگاني در  : ولي راستي اين بود كه اينها بزيان مردم مي بود و رنج آنها را بيشتر مي گردانيد، زيرا چنانكه گفتيم                    . نمود
و . ميان آدميان شكل نبرد و كشاكش پيدا كرده است، و اين افزارهاي شگفت و نوين در راه همان نبرد بكار ميرود                           

 .تي آن مي افزايدبسخ

اين را شما اروپاييان مي گوييد كه از روزيكه اين دانشها و اين افزارها رواج يافته و تغييري در زندگاني پديد                            
آورده  رنج زندگي  چند برابر  گرديده، و ما  نيز در آسيا  آزموديم كه از روزيكه پيروي از زندگاني شما نموديم                                 
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اين موضوع چندان محسوس گرديده كه كسان        . خرسندي بهره بسيار كم مي يابيم     سختيمان بيشتر شد و از آسايش و          
بسياري چه در اروپا و چه در آسيا با تمدن دشمني مي نمايند و چنين مي خواهند كه آدميانرا بزندگاني ساده باستاني                           

. ز يك اشتباهي نمي شماريم    ولي خواهيم گفت كه ما اينرا ج        . بازگردانند تا از اين سختيها و رنجها آسوده شان سازند          
 .جهان بايد هميشه بسوي پيش رود نه آنكه بسوي پس بازگردد

اينها آسيبهاييست كه دانشها بجهان رسانيده و من فهرست وار آنها را بشمار آوردم، بماند آنكه امروز جهان                           
. ا بهره مند گرديده اند ـ برپاست    دوزخي گرديده و بهر سو ميدان كشتاري در ميان توده ها ـ توده هاييكه از دانشهاي شم                 

 .اين جنگ جهانگير نتيجه دانشهاي شماست چندان دور نرفته ام: من اگر بگويم

راست است كه جنگ هميشه در ميان آدميان بوده است، راست است كه اين جنگ كنوني ريشه تاريخي دارد و                      
ليكن بايد گفت آن    . ر، در ميان دولتها مي رفته  است     خود دامنه جنگهايي است كه از زمان ناپلئون، بلكه از زمانهاي پيشت            

اين جنگ امروزي بيش از همه از دانشها برخاسته، و اين دانشهاست            !.. جنگها كجا و اين اژدها جنگ امروزي كجاست؟       
 .كه آنرا باين بزرگي گردانيده

ا كرده اند و براي تهيه      اين نتيجه آن دانشهاست كه دولتهاي بزرگ كارخانه هاي بسياري در كشورهاي خود برپ                
اين نتيجه  . بازار فروش و بدست آوردن مواد خام هريكي خود را نيازمند سرزمينهاي دوردستي ديده و در پي آن بوده اند                  

آن دانشها است كه افزارهاي مهم بسياري ـ از كشتي هاي بازرگاني و ناوهاي جنگي و توپهاي شهركوب و تفنگها و                          
نند اينها ـ بدست دولتهاي بزرگ افتاده، و اين افزارها مايه غرور آنها شده كه هريكي مي خواهد                 مسلسلها و هواپيماها و ما    

بتنهايي بجهان فرمان راند، و بر سر همان خواهش است كه بدينسان كشتارگاها پديد آورده اند، و بي باك و دريغ جهان                      
اين شده ميوه آن كوششها كه پيشروان دانش كرده اند و          اين شده نتيجه آن دانشها،      . را از خون جوانان رنگين مي گردانند     

 .آن بيخوابيها كه بخود هموار گردانيده اند

امروز مردم در اتومبيل يا در راه آهن نشسته ساعتي صد كيلومتر راه مي پيمايند، در              : اين دانشها زندگي را تغيير داده     
ود آسوده با راديو از همه شهرهاي جهان آواز مي شنوند،            هواپيما نشسته در اوج آسمان پرواز مي كنند، در خانه هاي خ           

كارهايي كه صد سال و دويست سال پيش با دست انجام مي گرفت اكنون همه را با ماشين انجام مي دهند، اين تغييرها                        
 .در زندگاني پديد آمده و آدميان بطبيعت چيره گرديده اند

آدميان برتري پيدا   : از سيصد سال پيش است، نمي توانيد گفت       جهان امروز بهتر    : با اينحال شما نمي توانيد گفت     
امروز با آنهمه تغييرها در زندگاني، جهان بهتر از پيش نمي باشد، با اين همه آموزشگاهها و دانشكده ها و                         . كرده اند 

وده ميگردد،  اينجاست كه رنجهاي دانشمندان بيه      . كتابها و پروفسوران و دانشمندان، آدميان برتري پيدا نكرده اند               
 .اينجاست كه هر دانشمندي بايد از افسوس و دريغ خودداري ننمايد

ولي ما نيك مي دانيم كه اين      . نمي دانم شما چه انديشيده ايد    .. آيا پايان اين جنگ چه خواهد بود؟       : اي دانشمندان 
گر گاهي در ميانه آرامش     جنگ ساليان دراز جهان را گرفتار خود خواهد ساخت و آسيب و ويراني خواهد رسانيد، و ا                 

 .پديد آمد جز چند گاهه نخواهد بود و بار ديگر جنگ و خونريزي خواهد در گرفت
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ولي اين جز سنگيني بار نتيجه نخواهد داد و جنگ و              . امروز يكسو هميشه در پيشرفت است و بفيروزيها ميرسد          
 . جنگ چسان پايان خواهد پذيرفتتنها خدا مي داند كه اين. خونريزي با اين فيروزيها يكسره نخواهد شد

پس از آنهم ما خود در جنگ گذشته ديديم چون پيكار و خونريزي پايان يافت و ميدانهاي رزم برچيده شد                            
كارخانه هاي بزرگي كه در هنگام جنگ براي اسلحه سازي برپا گرديده بود با اندك تغييري در وضع ماشينها بساختن                      

ر چند سالي بكار كوشيده چندان كاال بيرون ريختند كه همه بازارها را پر ساختند، و                   كاالهاي بازرگاني پرداختند، و د    
و در نتيجه اين ايستادگي كارخانه ها از كار كاستند و             . در بازارها پديد آمد    ) بحراني(اين بود يك ايستادگي مهمي        

 اينها دست بهم داده دسته ها بستند و          كارگران را بيرون ريختند، و اين بود در همه كشورها بيكاران فزون گرديدند، و               
يازده مليون  ) اتازوني(همان كشور صنعتي آمريكا      . لشگرها آراستند و با بيرق و صف بندي در خيابانها نمايش دادند              

از آنسوي كشاكش سرمايه دار و سوسياليست بسختي آغاز كرد و در اطريش و ديگر جاها خونها ريخته                    . بيكار داشت 
يان اين جنگ نيز همان داستانها با تفاوتهاي كمي، رخ خواهد داد، و اگر راه اينست كه مي روند بار                       پس از پا  . گرديد

يك . ديگر گرفتاريها آغاز خواهد شد، گرفتاري آمريكا و اروپا تنها همچشمي دولتهاي بزرگ و آزمندي آنها نيست                   
ما . ي پديد آورده كه تاكنون باز نشده        اين ماشين گرهي در زندگ     . گرفتاري بزرگ ديگر همين داستان ماشين است        

 در يك مجله انگليسي چنين خوانديم كه در يكسال در كشورهاي اروپا نزديك                 ١٩٣٦فراموش نكرده ايم كه در سال       
در حاليكه در همان سال هزارها و         . بچهار مليون، يا از گرسنگي مرده يا از ترس چنان مرگي بخودكشي پرداخته اند                

 .قهوه را ـ از نبودن خريدار ـ  بدريا ريخته و صد هزارها تن گندم و يا گوشت را آتش زده اندصدهزارها تن شكر و 

اين گرفتاري كوچكي نيست كه در يكسو مردم از گرسنگي بميرند و در يكسو خواربار را بعنوان نبودن خريدار                      
 .اينها همه نتيجه دانشهاست. انستاين بهترين نشان گمراهي آدميان، و بهترين دليل درماندگي ايش. نابود گردانند

اين دانشها  : با اينحال ما آن دانشها را بد نمي دانيم، و از پيدايش آنها ناخشنودي نمي  نماييم، بلكه دوباره مي گوييم                   
و براي آنكه   . خواست خدا بوده و بايستي پيش آيد، و اين آسيب ها كه رخ داده داستان ديگري دارد كه بايد بنويسم                      

 .رانم» تمدن«ز انديشه هاي خود نيك آگاه گردانم بهتر مي دانم كه چند سخني در زمينه شما را ا

روزهاي نخست كه نژاد آدمي بروي زمين پيدا شده و           : گفتم تمدن را معني كنم و انديشه خود را بشما باز نمايم             
 .بزندگي پرداخته، بهيچ يكي از افزارها و بسيج هاي امروزي دسترسي نداشته

نخست ما در بن غارها زيسته، از ميوه هاي جنگل ميخورده اند و از برگ درختها و بوته ها رختخواب براي                       نيايان  
هيچ كار يا   . خود ساخته بروي زمين دراز كشيده مي خوابيده اند، نه خانه داشته اند، نه فرش، نه لحاف، نه كاچال، نه افزار                  

 خود را، و از زمان جز همان روزگار خود را نمي شناخته اند، زبان براي   پيشه اي نمي شناخته اند، از زمين جز همان پيرامون       
 . سخن گفتن نمي دانسته اند

آري اين بوده حال نيايان نخست ما ولي آدميان از همان روز نخست رو بسوي پيشرفت داشته و همچون چهارپايان                    
 .و ددان نبوده اند كه در همان حالي كه بوده اند بايستند
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ز نخست در انديشه افزارسازي بوده اند، و چون بهيچ ماده اي از سنگ و چوب و استخوان  دسترس                       از همان رو  
نداشته و از فلزات آگاه نبوده اند از همان مواد افزارها و كاچالها ـ  همچون تبر و تير و كارد و چوب سوراخ كن و بيل و 

ه از سنگ و چوب بنياد نهاده از غارها بي نياز گرديده اند،            كم كم خان . كلنگ و كاسه و بشقاب و مانند اينها ـ  ساخته اند            
دانگي ها را كه از بيابان گرد آورده و مي خورده اند كم كم راه كاشتن آنرا ياد گرفته اند، درختهاي ميوه دار را به پروردن                     

ز و گاو و اسب و خر و        پرداخته اند، برخي پرندگان و چرندگان را ـ  از ماكيان و خروس و اردك و گوسفند و شتر و ب                     
كم كم زبان پيدا كرده با هم بسخن        . سگ و مانند اينها ـ  بخود رام گردانيده و خانگي ساخته و از آنها بهره جسته اند                    

 .از زمين و زمان بيش يا كم آگاهيها اندوخته اند. پرداخته اند

ه كه بآتش دست يافته و از آن           يك گام بزرگ ديگري كه در همان زمان در راه پيشرفت برداشته اند اين بود                  
 .بهره مندي نموده اند

ولي آدميان تا دير زماني بآن دست نداشته اند و كيفيت آتش افروختن را نمي دانسته اند، تا                . آتش در طبيعت هست   
 را  زيرا بدستياري اين آتش شبها كلبه هاي خود       . ياد گرفته اند، و اين يك تغيير بزرگي در زندگاني ايشان پديد آورده             

همانا پس از دست يافتن بآتش      . روشن گردانيده، در زمستان از گرماي آن بهره جسته، خوراكهاي خود را با آن پخته اند              
بوده كه توانسته اند از گل ظرفها و افزارها بسازند و آنرا در آتش بپزند و بدينسان افزارها و كاچالهاي سفالي پيدا شده                          

 .است

. ابهاي شما دانشمندان غرب بدست مي آوريم و خود راست است و جاي ايراد نيست              اينها چيزهاييست كه ما از كت     
ليكن در اينجا يك نكته اي      . اين دورنماي زندگاني نيايان نخست ماست كه جستجوهاي دانشمندانه شما نشان مي دهد              

 .ا بيفزاييماينجا يك نكته مهمي هست كه بايد بگفته هاي شم. فراموش مي شود كه ما بايد آنرا شرح دهيم

آدميان بدانسان در پيشرفت    : اين تاريخچه درست است، ولي اگر بخواهيم درست ترش گردانيم بايد چنين گوييم             
افزارها ميساختند، خانه سازي ياد گرفته بودند، كشاورزي و باغباني مي دانستند، از آتش بهره مي جستند،                      : بوده اند 

كن با اينحال از آسايش و خرسندي كه اساس زندگاني است بهره                    لي. چهارپايان را در زيردست خود مي داشتند        
 .نمي يافتند

هر چند  . زيرا بنياد زندگانيشان چيرگي و زورآزمايي بود، و هر توانايي از بيدادگري به ناتوانان باز نمي ايستاد                      
كدام از آنها را كه ناتوانتر از        خانداني بهم پيوسته تيره هايي پديد مي آوردند، و هر تيره اي جدا از ديگران زيسته و هر                    

اين بود آيين    . خود ميپنداشت، بر سرش تاخته مردان را كشته زنان را دستگير كرده هستيشان را بتاراج مي آوردند                       
زندگاني آنان، و در نتيجه اين بود كه هر تيره اي هميشه بحال كوچ زيسته آماده مي ايستادكه همانكه دشمني از دور پيدا                      

دار خود را بردارند و با گريز خود را نجات دهند، و در نتيجه اين بود كه آباديها پديد نمي آمد، كشتزارها و                       شد، دار و ن   
باغها درست نمي شد، پيشه و هنر رواج نمي يافت، هر تيره اي از ترس ديگران بيك كلبه هاي پست عاريتي بس مي كرد                      

. با بيم و ترس گذرانيده به هنري يا پيشه اي برنمي خاست          و جز بكشت و كار اندكي نمي پرداخت، شب و روز خود را               
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بدينسان خاندانها همگي ناآسوده مي بودند و از پيشرفتي كه در راه افزار سازي و آگاهي اندوزي كرده بودند كمترين                       
 .بهره مندي نمي توانستند

ته و بآنان ياد داده كه بجاي         از ميانشان برخاس  ) يك برانگيخته اي : يا بهتر گويم  (تا ناگهان يك مرد خردمندي        
زورآزمايي كه همگي را ناآسوده مي گرداند با همدستي زندگي كنند و توانايان بجاي چيرگي به ناتوانان دست آنان را                     
بگيرند، و سود چنين زندگاني را بآنان فهمانيده و خود قانوني يا آييني در ميان آنان پديد آورده و يك حكومتي براي                         

و در سايه ايمني .  نهاده، و در نتيجه اين كار او بوده كه تيره ها بهم پيوسته با يكديگر بهمدستي پرداخته اند                اجراي آن بنياد  
كه يافته بودند خانه هاي بزرگ و نيكو ساخته و باغها و كشتزارهاي بسيار درست كرده اند، كم كم در ميان ايشان، داد و                       

نهاده، و در آنجا كه مي نشستند شهري پديد آمده و باالخره آن زندگاني               ستد آغاز شده  و كارها و پيشه ها رو بفزوني            
كوچ و گريز بياباني تبديل بزندگاني شهرنشيني گرديده و چون اينگونه زندگاني بسيار بهتر از آن يكي بوده و بيك نامي      

 .نام نهاده اند» شهريگري«نياز داشته آن را 

» سيويليزاسيون«ما اين نكته را از همان نام        . يد بگفته هاي شما بيفزاييم    اين نكته است كه ميگوييم فراموش شده و با        
كه بمعني شهريگري است مي فهميم، گذشته از دليلهاي ديگري كه داريم، بهرحال مرا يقين است كه شما اينرا خواهيد                     

ن بحكومت بوده،   اين بسيار آشكار است كه گوهر تمدن، بلكه روان آن، زيستن با همدستي و گردن نهاد                     . پذيرفت
وگرنه از افزارها و كاچالها و از آگاهيها و دانشها هيچ سودي نتوانستي بود و آدميان از آسايش و خرسندي بهره                                

 .نتوانستندي داشت

در گذشته بوده اند و در آينده هم خواهند          . نتيجه اين گفته ها آنست كه آدميان در زندگاني هميشه در پيشرفتند             
 :  از دو راه بايد بودولي اين پيشرفت. بود

يكي از راه افزارسازي، و پي بردن به نيروهاي طبيعت و آگاهي از گوشه هاي جهان و مانند اينها كه راه                                   
 .دانشهاست

ديگري از راه شناختن معني درست جهان و زندگاني، و پي بردن بگوهر آدمي و دانستن جايگاه آن در ميان                            
 .نام دهيم» راه دين«اينها كه بايد آفريدگان و زيستن بآيين خرد و مانند 

آدميان چنانكه نيازمندند افزارهايي در زندگاني بكار برند، و         . ولي هر دو با هم بايد بود      . اين دو راه از هم جداست     
بسود خود بكار اندازند، و روز بروز بطبيعت چيره تر             ) از آتش و بخار و الكتريك و مانند اينها           (نيروهاي طبيعت را     

) تا آنجا كه مي توان   (نج خود كم گردانند، همچنين نيازمندند كه معني درست اين جهان و اين زندگاني را                    گرديده ر 
بشناسند، و پي بگوهر آدمي برده و فرق بزرگي كه ميان او با جانوران است دريابند، و چون ناگزيرند كه در يكجا و با                           

 .هم زندگي كنند، يك آييني براي همدستي در ميانشان باشد

 در جهان چنانكه بايد دانشمنداني باشند كه با كوششهاي خود بآگاهيهاي مردمان بيفزايند، و مخترعاني باشند كه                    
افزارهايي براي زندگاني بسازند، همچنان بايد گاهي مردان خدايي برخيزند و جهانيان را از رازهاي نهان زندگاني آگاه                    

 . دهند، و يك آييني براي زيستن در ميان آنان پديد آورندگردانند، و راه آسايش و خرسندي را بآنان نشان
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هميشه پيشرفت از اين دو راه بايد بود، و اگر گاهي چنين باشد كه پيشرفتي تنها از راه دانشها رخ دهد، چنين                              
هاي تمدن  چنانكه اين داستان يكبار در آغاز      . پيشرفتي نه تنها سودي نتواند داد بلكه زيانهايي نيز از آن تواند برخاست               

 .و يكبار نيز اكنون ما گرفتار آن مي باشيم) و ما در گفتار پيش شرح آنرا داديم(رخ داده 

در سيصد سال اخير يك تكان بزرگي در زمينه دانشها پيدا شده و در اين مدت پياپي كشف ها شده، و اختراع ها                         
اين گفتار خود اندازه اهميت اين تكان را شرح          من اگر بخواهم در     . پديد آمده، و افزارهاي شگفت و نوين بكار افتاده         

روي سخنم با شما دانشمندانست، كه اندازه اهميت آنرا بهتر از همه             !.. ولي بآن چه نياز است؟    . دهم بسختي خواهم افتاد   
چنان تكان بي مانندي پيدا شده، ولي جاي افسوس است كه نه تنها به آسايش و خرسندي جهانيان نيفزوده                      . مي شناسيد

 .بلكه آن آسايش و خرسندي را هرچه كمتر گردانيده و يكرشته گرفتاريهاي بزرگي پديد آورده

آن حال ديروز بود كه بيكاران و گرسنگان در هر كشوري با مليونها شمرده مي شدند و بدبختان سپاه آراسته با                          
براي خود و خاندانهاشان      بيرق و صف بندي در شهرهاي بزرگ به نمايش مي پرداختند و با خواهش و البه نان                            

مي خواستند، اين نيز حال امروز است كه در چند نقطه كشتارگاهها پديد آورده و با كاري ترين افزارها، بي باك و دريغ                      
 .خون همديگر را مي ريزند و از كشته ها پشته ها ميافرازند

ان بزرگي از آن برخاسته و در        اين در تاريخ فراموش نشدني است كه فرانسه كه از كشورهايي است كه دانشمند               
اين تكان سيصد ساله دانشها شركت مهمي داشته، كنون آن كشور در نتيجه همان دانشها بزيردستي و بردگي افتاده و                         

 .چهل و چند مليون مردم درسخوانده و آگاه آن سرزمين با سختي و گرسنگي دست بگريبان مي باشند

ساني از اين پيشرفت و تكان جهان بيزاري مي جويند و چنين                  همين سختي ها و گرفتاريها باعث شده كه ك            
مي خواهند كه جهانيان بار ديگر پس گردند و همان زندگاني بياباني نيايان نخست خود را پيش گيرند و در اين باره                           

ند و با    كساني از نيكي آدميان نوميد گرديده چنين مي دانند كه بايد زمان بزمان بدتر گرد                    . كوششهايي بكار ميبرند   
 . سختي هاي بيشتري روبرو باشند

اين دامنه همان پيشرفتي است     . اين تكان در زمينه دانشها بايستي بود       : ولي همه اينها گمراهيست، دوباره مي گويم      
چيزي كه هست اين تكان بايد      . كه آدمي از آغاز پيدايش خود در روي زمين بآن پرداخته و گام بگام راه آن را پيموده                  

د با يك تكان ديگري در زمينه شناختن معني درست زندگاني و پي بردن بگوهر آدميگري، و اين همان تكاني                  توأم گرد 
است كه ما بآن برخاسته ايم و من از اين راه دور آواز خود را بگوش شما دانشمندان رسانيده ميخواهم شما را نيز از اين                          

 .اين است مقصود من از اين گفتارها. اهي خوانممي خواهم شما را در اين كوشش بهمر. تكان آگاه گردانم

ما دين  . ما دين را بمعنايي كه ديگران گفته اند نمي گوييم          . من چون نام دين بردم شايد شما از آن خواهيد رميد            
دين آنست كه آدميان از هر چيزي راست آنرا بشناسند و در پي             . دانستن معني زندگاني و زيستن بآيين خرد را مي گوييم        

 .امروز در كمتر چيزي چنينند.  راستش باشندآن
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امروز چه در شرق و چه در غرب كار و پيشه را براي پول بدست                .. كار و پيشه براي چيست؟    : براي مثل مي گويم  
آوردن و خوش زيستن و يا دارايي اندوختن و مليونر گرديدن مي شناسند و هريكي بهمين مي كوشند ليكن اين                              

 .كار و پيشه براي گرديدن چرخ زندگانيست. دگي را ندانستن استاشتباهست، اين معني زن

آفريدگار كه مردمان را باين گيتي آورده هرچه در زندگي نياز خواهند داشت در اين طبيعت وديعه نهاده، اينست                    
ي بايد بكوشند و آنها را بدست آورند، بايد بكوشند و خوراك و نوشاك و پوشاك و گستراك آماده گردانند، برا                         

نشستن خانه ها سازند، براي تندرستي با بيماريها نبرد كنند، همچنين براي ديگر نيازمنديهاي زندگاني، بيك چنين                          
از آنسوي چون هركسي نمي تواند همه دربايستها را خود پديد آورد، چنين قرار گرفته كه هريكي                  . كوششي نياز دارند  

ز است و گندم و جو و ديگر دانگيها و تره بار را مي كارد، يكي                    يكرشته از دربايستها را آماده مي كند، يكي كشاور         
بافنده است پارچه ها براي رخت و ديگر نيازمنديها مي بافد، ديگري بناست خانه ها و ديوارها بنياد ميگذارد، و ديگري                      

ان جلو مي گيرد، ديگري    پزشك است و با بيماريها به نبرد مي پردازد، ديگري پاسبان است و شبها بيدار مي ماند و از دزد                  
اينها هريكي نتيجه زحمت خود را با داد و ستد مبادله مي كنند و بدينسان               . سپاهيست و كشور را از دشمنان نگه مي دارد        

 .چرخ زندگاني را راه مي اندازند

 را بداند   اينها چيزهاييست كه شما نيك مي دانيد، و آنچه ما مي گوييم آنست كه در سراسر جهان هركسي بايد اينها                 
 .و بفهمد، در دل خود جا دهد و پيروي نمايد

. مي گوييم هركسي بايد بيك كاري بپردازد و نيتش راه افتادن چرخ زندگي باشد و آنرا وظيفه اي براي خود شناسد          
 هر كسيكه زنده است و بهره از خوراك و نوشاك و ديگر چيزها مي برد بايد خود را وامدار توده بداند و                         : مي گوييم

هركسي كه اين نكرد گناهكار و روسياهست       : مي گوييم. باندازه بهره مندي خود شركت در راه افتادن چرخ زندگي كند         
 .و بايد او را پست شمرد و كيفر داد و بيگمان در پيش خدا گرفتار و شرمسار خواهد بود

ز نماند، وگرنه نان از ناروا      بيكاري گناهست و يك كسي اگر پولدار و توانگر است بايد از كوشش با               : مي گوييم
 .مي خورد

همچون فالگيري،  دعانويسي،  شاعري،  رمان نويسي،             (كارهاييكه نيازي را از توده  رفع نمي كند               : مي گوييم
بيهوده است و كسانيكه با اين كارها زندگي مي كنند         ) نوحه سرايي، دلقكي، و دست بدست گردانيدن كاال و مانند اينها          

 . مي خورندنان از ناروا

كار يا پيشه براي پول اندوزي نيست و كسانيكه به پول اندوزي مي كوشند بدخواهان توده اند و گناهكار                 : مي گوييم
 .و روسياه مي باشند، بايد بجلوگيري از ايشان كوشيد

ين يك پزشك، يك پاسبان، يك سپاهي، يك كفشدوز، بايد باين نيت بكوشد كه بتوده وام دارم و ا                    : مي گوييم
باين نيت بكوشد و    . باين نيت بكوشد كه وظيفه خود را انجام مي دهم و نزد آفريدگار شرمسار نخواهم بود              . وظيفه منست 

 .باندازه زحمت خود نيز مزد دريافت دارد و دربايستهاي خود را راه اندازد
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ما آن زندگاني است كه      دين در نزد    : ما دين اينها را مي گوييم     . اين يك مثل است و صد مثل ديگر توان شمرد           
 . آدميان بآيين خرد كنند كه هم خود آسوده و خرسند باشند و هم آفريدگار را خشنود گردانند

 !..چگونه انجام مي گيرد؟!.. چگونه اينها پيش مي رود؟: مي دانم ايراد گرفته خواهيد گفت

. قصودم باز نمودن معني دين است      در اينجا م  . از چگونگي پيشرفت اينها جداگانه سخن خواهيم راند         : مي گويم
يكي از راه افزارسازيها و اختراعها و دانشها، و ديگري از           : چون ما مي گوييم بايد تمدن يا پيشرفت آدميان از دو راه باشد           

راه دين و شناختن معني درست جهان و زندگاني، در اينجا خواستم مقصود خود را روشن گردانم و يك مثلي براي                          
 .رست زندگاني باز كنمشناختن معني د

. فلسفه نوين خدا را نميپذيرد و نوانديشان همگي منكر خدايند          . مي دانم ايرادي نيز در زمينه خدا گرفته خواهد شد         
ما خدايي كه از آسمان فرود آيد . ما خدا را بآن معني كه فهميده ديگران است نمي گوييم: اين است پاسخ داده مي گويم    

ما بخدايي كه باالي هفت آسمان نشيند و        . ما از خدايي كه فرزندي دارد ناآگاهيم      . مي شناسيمو با يعقوب كشتي گيرد ن     
 .ما خدايي را مي خواهيم كه فهم و خرد آنرا مي شناساند. بجهان فرمان راند باور نداريم

ش و مال بود از     دانشها خدايي را كه ساخته حاخام و كشي        : مي گويم. دانشها خدا را از ميان برده     : كساني مي گويند 
همان دانشها نشان مي دهد كه در اين گيتي نظم و آراستگي             . ميان برده، خداي راستي را همان دانشها بما نشان ميدهد           

اين نظم و   . دستگاهيست همواره مي چرخد بي آنكه اندكي نظم خود را از دست دهد يا اندكي سستي رخ نمايد               : برپاست
ن از روي دانش و پيش بيني ساخته شده و يك مقصدي از آن در ميان است و ما                   آراستگي روشن ميگرداند كه اين جها     

چون مي انديشيم اين نظم و آراستگي از خود اين جهان نتواند بود، اين است ناگزير شده باور مي كنيم اين جهان خودسر        
مي دانيم و از چگونه     دستگاهي كه بودنش را      . و جداگانه نمي باشد و يك دستگاه ديگري در پشت سر اين برپاست               

 .بودنش ناآگاهيم

شما چون از شرق برخاسته ايد به پيروي از ديگران نام خدا را مي بريد، وگرنه براي               : گاهي ديده ام برخي مي گويند    
من پيروي از   .. مي گويم من در كجا پيروي از ديگران كرده ام كه در اينباره كنم؟             !.. نيكي جهان چه نياز بنام خداست؟     

پس . ما باين جهان بي اختيار مي آييم و بي اختيار مي رويم        . اين دليلست كه ما را بسوي خدا راه مي نمايد         .  نمايمدليل مي 
 .يكي هست كه نقشه جهان را او كشيده. يكي هست كه اختيار در دست او مي باشد

 داريم و اين راه خداست      آنچه بايد روشن گردانم آنست كه ما بخدا باور        . بيش از اين گفتگو درباره خدا نمي كنم      
ولي ما نمي گوييم آدميان بهر پرستش خدا آفريده شده اند و بايد هماره به  آن پردازند و اگر نپردازند از                     . كه مي پيماييم  

خدا بي نياز تر از آنست كه از مردمان پرستش و نيايش خواهد و                 . چنين سخن از ما نسزاست     . خدا كيفر خواهند ديد   
 .نيايش را ما بايد كنيم نه آنكه خدا بخواهد.  بكسي از اين راه كيفر دهدبزرگتر از آنست كه

هرچه هست ما مقصودمان از بردن نام خدا آنست كه مردمان جهان را يكدستگاه بيهوده و بي صاحب و خود را                         
 ماديست و   همين جهان «: هنگاميكه فالسفه مادي مي گويند   . خودسر و براي هرگونه ستمگري يا بدكاري آزاد نشمارند         

، و زندگانيرا نيز نبرد مي نامند، نتيجه اين گفته هاي ايشان آن مي شود كه مردمان هركسي خود را در هر كاري آزاد                      »بس
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شما ميبينيد كه امروز خون     . شمارد و در راه خوشيهاي خود از هيچ ستمي باز نايستد و مسئوليتي براي خود گمان نبرد                   
استگران براي آنكه فالن شهر را بگيرند هزاران و صد هزاران جوانان را مي كشند و               آدميان همچون سيل روان است و سي      

 .بكشتن مي دهند و كمترين باكي يا پروايي نمي نمايند و گمان هيچگونه مسئوليتي نمي برند

:  مي گوييم .جهان تنها اين دستگاه مادي نيست و زندگي نيز نبرد نمي باشد          . فالسفه مادي بخطا رفته اند   : ما مي گوييم 
زندگي بهر آنست كه آدميان دست بهم دهند و         : مي گوييم. هركسي در اين جهان بهر بدكاري و ستمكاري آزاد نيست          

بايد توانايان به ناتوانان ياري     : مي گوييم. جهان را آباد گردانند و از خوشيهاي آن بهره بردارند و با بديهايش نبرد كنند                
بايد : مي گوييم. بايد دست ستمگران بسته گردد و جلو بدكاران گرفته شود          : مي گوييم. كنند و آنان را با خود راه برند        

بايد هركسي نيكي را وظيفه     : مي گوييم. جنگ را با بديها و ستمگريها كرد، بايد نبرد را با گمراهيها و بي خرديها نمود                 
 .براي اينهاست كه نام خدا را مي بريم. ي ناميماينهاست كه ما دين م. خود شناسد و بر اين باشد كه هرچه تواند نيكي كند

اگر آدميان بايد با هم نبرد كنند و بي باك و دريغ                 . اين راهيكه امروز جهانيان پيش گرفته اند بسيار خطاست           
پس اين فهم و خرد و دانش كه         !.. يكديگر را بزمين اندازند، پس فرق ميان آدميان و درندگان چيست، اي دانشمندان؟             

امروز با اين زندگي چه جدايي در ميان آدميان با گرگان و               !..  داده شده براي چه نتيجه است، اي دانشمندان؟          بآدميان
پلنگان است، جز اينكه آنان با چنگال و دندان مي درند و اينان براي كشتن و دريدن و سوزانيدن و بهوا پرانيدن و ديگر                         

 !..آيا همين يك جدايي مايه سرافرازي براي آدميان تواند بود؟!.. ؟زيانكاريها افزارهاي دانشمندانه اختراع كرده اند

آيا آن كوششها كه در راه دانشها رفته و عمر هزاران مردان ارجمند در اين راه تلف شده براي اين يك نتيجه                             
 !..بايستي بود؟

زور و توانايي خود را اين سخن كه زندگاني نبرد است بسيار خطاست، اگر زندگاني نبرد است و هركسي مي تواند    
آنان نيز نبرد مي كنند و با زور و توانايي زندگي بسر               !.. بكار اندازد، پس شما چه ايرادي بدزدان و راهزنان داريد؟             

 .اين لغزش از آنجا برخاسته كه گوهر آدمي را نشناخته اند. مي برند

ر جانداران بيكرشته مي كشند و چندان       آنان آدمي را با ديگ     . يك اختالف بزرگي ميانه ما با فالسفه همين است          
. آدمي برگزيده آفريدگان است، خدا جهان را براي آدميان آفريده            : جدايي ميانه آنان نمي گزارند، ولي ما مي گوييم        

آنان آدمي را همان تن و جان مادي كه جانوران نيز دارند مي شناسند ولي ما نشان داده ايم كه آدمي جز از تن و جان،                            
 .است» روان«تگاهي بنام داراي دس

هر زنده اي ـ  چه از آدميان و چه از ديگر            . است» خودخواهي«در جهان سرچشمه همه جنبشها      «: فالسفه مي گويند 
جانداران ـ تنها خود را مي خواهد و همه چيز را براي خود مي خواهد، و اين است هميشه با ديگران در كشاكش                                

آن چهارپايان و درندگان و جانورانند كه هريكي تنها           . اره آدميان راست نيست    اين سخن درب  : ما مي گوييم . »مي باشد
ما بچشم خود مي بينيم آدمي چون يكيرا       . خود را مي خواهد و همه چيز را براي خود مي خواهد، ولي آدمي نچنين است              

تش يا بر روي سيل مي بيند      اگر كسي را در ميان آ     . گرسنه مي بيند گرسنگي خود را فراموش ساخته نانش را باو مي دهد           
 .جان خود را بخطر انداخته او را رها ميگرداند
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مقصود آنست كه آدميان نيازي بنبرد و كشاكش  . در جاي ديگر آنرا روشن گردانيده ايم     . باين سخن دامنه نمي دهم   
اري كنند و توانايان    ندارند بلكه چون در يكجا زندگي مي كنند بايد بنياد زندگاني آنان همدستي باشد كه بيكديگر ي                   

امروز ما بايد بكوشيم و اين انديشه نبرد را كه بغلط رواج يافته و بهمه گوشها رسيده از دلها بيرون     . دست ناتوانايان گيرند  
 .گردانيم و سپس با قانونهايي جلو نبرد را بگيريم، و در همين زمينه است كه من از شما دانشمندان ياري مي خواهم

غلط  فالسفه  بجهان  بسيار  گران  بسر آمده،  ديگر  زيانهايش  بماند،  امروز  اين  جنگهاي                               اين يك انديشه       
ريشه براندازي كه در ميان دولتهاي بزرگ مي رود و براي نابودي جوانان كشتارگاههاي بزرگ برپا گرديده، بيش از هر                   

اين كشتار و   «: ا در دست مي دارند، اگر بپرسيم     آن كساني كه امروز رشته جنگ ر      . چيزي نتيجه آن انديشه غلط مي باشد     
زندگاني نبرد است و هر توده و هر نژادي بايد نيرومند باشد و بديگران چيره                : ، خواهند گفت  »..خونريزي براي چيست؟  

 .اينست سخني كه ما از آنان خواهيم شنيد       . درآيد، و ما اگر اين نكنيم ديگران خواهند كرد و بما چيرگي خواهند نمود              
بهتر گويم هوسهاي خود را با      . ساليان دراز بدآموزيهاي فالسفه را ياد گرفته اند و بدينسان دستور كار خود گردانيده اند              

 .آن بدآموزي در هم آميخته باين جنگ و خونريزي برخاسته اند

 شما بهر چه    :بايد گفت . زندگي نبرد نيست و بنبرد هيچ نيازي نمي باشد        . آن انديشه غلط است   : كنون بايد گفت  
آنگاه !.. يا روزي كم است و بهمگي تان نمي رسد؟      !.. آيا جهان تنگ است  و بهمگي تان گنجايش نمي دهد؟         . مي نبرديد

ما بايد بديگران چيره گرديم و آنها را زيردست          «: آن توده اي كه مي گويند   !.. از نبرد جز ويراني چه نتيجه چشم داريد؟        
كه همين آرزو در دلهاي توده هاي نيرومند ديگر نيز هست و هيچ دليلي نيست كه آنها                  ، چرا نمي انديشند  »خود گردانيم 

چرا نمي انديشند كه توده هايي كه شما مي خواهيد بآنها چيره گرديد، همچون شما              !.. بچيرگي شايسته تر از اينان باشند؟    
 !..ند گذاشت؟دست دارند و انديشه دارند و دانش دارند و تا توانند گردن بيوغ شما نخواه

اين غلط انديشي پايه آدمي را بسيار       . اين انديشه غلط كار خود را كرده است و كنون بايد بكندن ريشه آن كوشيد              
پست گردانيده و او را با درندگان همپايه ساخته است، جنگ و خونريزي در ميان توده ها ناگزيري نيست و مي توان                          

چيرگي جز خوي پست     . چ توده اي را بديگري حق چيرگي نيست         نخست بايد گفت هي    . بجلوگيري از آن كوشيد    
يك توده اي اگر پيشرفت پيدا كرده و تواناتر از ديگران شده بايد بياري توده هاي ناتوان و پس مانده                  . درندگان نمي باشد 

اگر ميان  . دارداينست وظيفه اي كه  يك  توده  پيشرفته            . كوشد، آنها را نيز پيش آورد و در راه تمدن همگام گرداند             
اختالف در ميان دو توده با اختالفي كه         . توده ها اختالفي افتاده بايد با داوري فيصله يابد و نيازي بكشتار جوانان ندارد               

چرا اين با داوري فيصله مي پذيرد ولي براي آن بايد بجنگ و خونريزي                  .. در ميان دو كس است چه تفاوتي دارد؟          
 !..ورد؟پرداخت و كشتارگاه ها پديد آ

از . شما اين دشواري را بهتر از ديگران آگاهيد       . يكي از دشواريها در زندگاني امروزي داستان سرمايه و كار است           
روزيكه ماشين براه افتاده اين نتيجه پيدا شده كه يك تن بدستياري آن، كار صد تن را بانجام مي رساند و باندازه صد تن                        

. مانده بسختي مي افتند و چه بسا راه روزي را بيكبار بروي خود بسته مي يابند                 سود مي برد و از آنسوي صد تن بيكار            
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نتيجه ماشين آنست كه پول و سرمايه را از هزاران كسان           . ماشين اگر سودمند است اين يك زيان بزرگ را با خود دارد            
 .گرفته در نزديك كسي انبوه گرداند و بدينسان اختالل بزرگي پديد آورد

اختالل بود كه ده سال پيش ما مي شنيديم در هر كشوري از اروپا و آمريكا شماره بيكاران به مليونها                     در سايه اين    
مي شنيديم در برخي  كشورها كساني جرم مي كنند براي آنكه بزندان روند و از نان و آبگوشت آنجا بهره مند                       . رسيده
 گرسنگي مي ميرند و يا از ترس چنان مرگي              مي شنيديم در كشورهاي اروپا و آمريكا در يكسو مردم از               . گردند

. بخودكشي برمي خيزند و در يكسو غله و شكر و قهوه و گوشت را، از نبودن خريدار، بدريا ريخته يا مي سوزانند                             
اين در سايه جنگ و         . مي شنيديم در ميان كارگران و كارخانه داران گاهي كار بجنگ و خونريزي مي كشد                       

 .صداها خوابيده و اگر جنگ پايان يابد دوباره همان آغاز خواهد گرديدسربازگيريست كه امروز آن 

 .. آيا ميتوان از ماشين چشم پوشيد؟..اكنون چاره اين دشواري چيست؟

از ماشين چشم نبايد پوشيد و جلو زيانش را بايد گرفت، و ما اين دشواري را با يك فرمولهاي                           : ما مي گوييم 
 .ساده اي آسان گردانيده ايم

در اين جهان هركس بايد باندازه جربزه خدادادي خود و باندازه كوششي كه در راه گرديدن چرخ                   : مي گوييمما  
آفريدگار مردم را يكسان نه آفريده و ما نيز آنان را يكسان نتوانيم              : مي گوييم. زندگاني بكار مي برد از خوشيها بهره يابد      

از آنسوي  . ده سود بيشتر توانند رسانيد با ديگران يكسان نتوانند بود          آنانكه جربزه و شايستگي بيشتر دارند و بتو        . گرفت
از رويهمرفته  . اين تفاوت هم بايد منظور باشد        . كساني هستند كه بيشتر مي كوشند و كساني جز كمي نمي كوشند              

 .»دهركسي بايد باندازه جربزه و كوشش خود از خوشيها بهره مند گرد«: اينهاست كه آن قاعده پديد مي آيد

 :با پنج كاري كه انجام دهيم آنرا بآساني اجرا مي كنيم: مي گوييم!.. اين قاعده چگونه اجرا گردد؟: خواهند گفت

ـ از كارها و پيشه هايي كه بتهيه دربايستهاي زندگاني كمك نمي كند و در زندگي نيازي بآنها نيست جلو                             ١
ايي، قافيه بافي، رمان نويسي، قمار بازي، گدايي، دست           مي گيريم، همچون فالگيري، دعانويسي، ستايشگري، نوحه سر       

 .بدست گردانيدن كاالها، و انبوه گردانيدن بيكاران در ادارات دولتي و مانند اينها كه كارهاي بيهوده مي باشد

ـ  از ربا كه وسيله اي براي مفتخواري است و يك كسي پولي را كه خود اندوخته يا به ارث دريافته باجاره                               ٢
بمعامالت بانكي ايرادي نداريم ولي ربا را بايد             . هد و بي آنكه بكاري پردازد زندگي مي كند جلو مي گيريم              مي د

 .براندازيم

ـ  اجاره دادن زمين را كه هم وسيله اي براي مفتخواريست و كسي در شهر بيكار مي نشيند و از دسترنج روستاييان                      ٣
اي كاشتن گندم و جو و خربزه و هندوانه و ديگر خوراكهاي دربايست را              زمين بر . و كشاورزان بهره مي برد لغو مي كنيم     

. كسيكه زميني را نميكارد بهيچوجه مالك آن نتواند بود         . »زمين آن دارد كه كارد    «: اينست ما مي گوييم  . درآوردنست
 .بايد زمينها را در ميان كشاورزان تقسيم كرد و به تهي دستان آنان افزارهاي الزم را نيز داد

ـ  سرمايه را باندازه مي گردانيم كه هركس بتواند بداد و ستد و بازرگاني پردازد و از سرمايه هاي بزرگ جلو                           ٤
دارايي . مثالً امروز در ايران هركسي با سي هزار ريال داد و ستد تواند كرد و از بيشتر از آن جلو مي گيريم                        . مي گيريم
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ولي در بازار بيش از سي      . ليون يا بيشتر دارد از آن خودش خواهد بود         اگر كسي ده م   . مردم را از دستشان نبايد گرفت      
 .نبايد بدستياري پول دست ديگران را ببندد. هزار ريال نبايد بكار اندازد

آن . يك ماشين كوچك بكار اندازد    ) مثالً( ـ  ماشينها را كوچك مي گردانيم كه هركس بتواند با سي هزار ريال                ٥
 .ند بود بشركتها يا بدولت تخصيص مي دهيمماشينهايي كه كوچك نتوا

با اين پنج كار ميتوان پستي و بلندي بي اندازه اي         . با اين فرمولهاي ساده مي توان بآن دشواري و گرفتاري چاره كرد          
با اين پنج كار مي توان يك سدي در جلوي آز و پول اندوزي                 . را كه امروز در ميان آدميان است بسيار پايين آورد            

ميتوان به نبرد و كشاكش در ميان آدميان ميدان بازي          . مي توان مردمان را از آسايش و خرسندي بهره مند گردانيد         كشيد،  
 ».نگزاشت

آدميان در جهان از نژادها و زبانهاي گوناگون هستند، و آنگاه            . يك دشواري ديگري داستان نژادها و توده هاست       
دا از ديگران مي زيند و از اين جدايي كشاكش و دشمني در ميان                 هريك يا چند نژادي توده اي پديد مي آورند و ج           

آيا باين  . ايشان پديد مي آيد و ما اينك مي بينيم كه توده هاي بزرگ با هم مي جنگند و دل پر از كينه يكديگر مي دارند                     
 !..چه بايد كرد؟

ي را كه در ميان آدميان است بهم         اين جدايي همجنس  . جدايي در نژاد و زبان هيچ زياني نبايد داشت         : ما مي گوييم 
اينكه كساني آنرا دستاويزي براي دشمني و كينه توزي مي گيرند          . نتواند زد و از همدستي و با هم زيستن مانع نتواند بود            

 .كاريست كه خرد از آن بيزار است

 بايد بحقايق زندگي    ولي. آري اين زياني ندارد كه هر نژادي يا توده اي در كشور خود جدا از ديگران زندگي كند                
پيروي نمايد و در سرزمين     » آيين بخردانه «پا بستگي نشان دهد و خرافات و گمراهي ها را از ميان خود دور گرداند، از                  

از آنسوي در ميان او با ديگر    . خود بآبادي آنجا كوشد و از زمين و كانها و ديگر گنجينه هاي طبيعت به بهره مندي كوشد               
نروا باشد و با همديگر بآيين همدستي رفتار كنند، بيجهت با ديگران بكينه و دشمني نپردازند و اگر در            توده ها قانوني فرما  

 .ميانه اختالفي پيدا شد با داوري فيصله يابد

بودن چنان بنيادي كه ميانه توده ها داوري كند يك گام بزرگي در پيشرفت                 . بسيار بجا بود  » جامعه ملل «انديشه  
چه تفاوت دارد كه آن يكي با         ) افراد( گفتيم اختالف در ميان توده با اختالف در ميان يكه ها                در پيش . بشمار است 

يك روز بوده كه يكه ها نيز اختالف خود را با مشت و لگد و              !.. داوري فيصله يابد و اين يكي بجنگ و خونريزي كشد؟         
شتي آن رفتار را بهمه فهمانيده و چنين قانوني          ولي سپس خردمنداني برخاسته و ز      . يا شمشير و خنجر فيصله مي داده اند      

نهاده اند كه هر اختالف يا دعوايي كه رخ داد در دادگاه رسيدگي گردد، و گفتيم كه اين يك گام بزرگي در راه                              
پيشرفت يا تمدن بوده است، اكنون نيز اگر اختالف توده ها بداوري محول شود اين خود گام بزرگ ديگري در راه                          

 .ه خواهد شدپيشرفت شمرد
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چنانكه در يك كويي يا شهري هر خانداني         . ما نژادها و توده ها را بجاي خاندانها مي گيريم        : سخن كوتاه مي كنم  
ما . در درون خانه خود در كارهايش آزاد است ولي بايد ميانه او با خاندانهاي ديگر قانوني باشد كه همگي پيروي كنند                      

 .ما به نژاد و توده بيش از اين معني نمي دهيم. و در اين راه مي كوشيمبراي توده ها نيز همين را خواهانيم 

شرقيان چون در دانش و آگاهي از غربيان پس مانده اند و             . باز يك دشواري ديگر داستان شرقيان و غربيان است         
ير مي نگرند و هميشه    هنوز در توي گمراهي ها و تاريكي هاي قرنهاي گذشته دست و پا ميزنند، غربيان باينان با ديده تحق                 

اقرار مي كنم  . من چون خود شرقيم اينك اعتراف مي كنم كه شرقيان بسيار پس مانده اند             . در آرزوي چيرگي مي باشند   
ولي شما نيز اعتراف كنيد كه اروپاييان در اين دو قرن كه بشرق راه               . كه در توي نادانيها و گمراهيها دست و پا مي زنند          

بيداري شرقيان و رهانيدن ايشان از گمراهيها و تاريكيها به پافشاري آنان در آن گرفتاري                       يافته اند بجاي كوشش ب    
شما نيك  . افزوده اند و سود خود را در نادان و ناآگاه ماندن ايشان شناخته در اين باره از هر وسيله باستفاده برخاسته اند                      

چون نيك مي دانيد من نيز از      .  براي شرق انجام داده اند    مي دانيد كه شرق شناسان چه رابطه با شرق داشته اند و چه كاري           
 .شرح آن در مي گذرم

ما در شرق خواهيم كوشيد كه باين گمراهيها و نادانيها كه بنام كيش يا                . هرچه هست بچاره اين نيز بايد پرداخت       
خواهيم . ا را از ريشه براندازيم    فلسفه يا عرفان يا ادبيات يا بهر نام ديگري در ميان مردمان رواج دارد چاره كنيم و آنه                    

خواهيم كوشيد دانشهاي   . كوشيد مغزها را از اين انديشه هاي پوچ و پراكنده تهي ساخته حقايق را بجاي آن گزاريم                    
شما نيز در غرب بايد بكوشيد كه غربيان از بدخواهي با شرقيان درگذرند و                 . اروپايي را در ميان شرقيان روان گردانيم       

بايد بكوشيد كه دستگيري بشرقيان يكي از آرزوهاي غربيان باشد و دانشوران و                . ا از دل بيرون رانند     انديشه چيرگي ر  
 .هنرمنداني از آنان براي نشر دانشها بشرق آيند و در اينجا بآموزگاري پردازند و از رنج و زحمت خودداري ننمايند

ان فرستند، نه اينكه كتاب تذكره االولياء را كه           ما از غربيان چشم داريم كه از دانشهاي گرانبهاي خود بما ارمغ              
سراپا زيان است چاپ كرده در ميان مردم نشر دهند، نه آنكه از خيام كه گفته هايش سراسر بدآموزيست، بستايشهاي                        

نه آنكه براي كشاكش سني و شيعي كه بيكبار زيان و آسيب است، فلسفه ها تراشند و بگمراهي                      . گزافه آميز پردازند  
 . افزايندمردم

چه شرقي و چه غربي بايد دست بهم دهيم و تكاني بجهان دهيم و نخست انديشه ها، سپس زندگاني                    : كوتاه سخن 
 : مي گويم .. اين آرزوها چگونه انجام مي گيرد؟     ..اينها چگونه پيش مي رود؟   : گفته خواهد شد  . را بيكراه ديگري اندازيم   

سيصد سال پيش از اين در همه          !.. گر آرزوها چگونه انجام گرفته؟      دي. .!ديگر انديشه هاي نيك چگونه پيش رفته؟       
يا (كشورها حكومت استبدادي برپا بود و پادشاهان خودكامه نيرومند فرمان مي راندند، اگر كسي سخن از مشروطه                        

شورها روان  پس چگونه شد كه همان مشروطه در همه ك        . ميراند او را كشته و يا بزندان مي انداختند       ) سررشته داري توده  
 !..نه آنست كه بهمه نيروهاي استبداد فيروز درآمد؟!.. نه آنست كه با نيروي خود پيش رفت؟!.. گرديد؟

ما بايد بكوشيم و اين حقايق را در          . پيشرفت خود مي باشد  ) ضامن(يك انديشه نيكي يا يك راه راستي پايندان           
راستي پژوهي  . مين خود راه پيشرفت را باز خواهد گردانيد        ه. شرق و غرب پراكنده گردانيم و آنها را بگوشها رسانيم           
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يكمرد يا يكزن كه روانش بيمار نيست و خردش در زير فشار پندارهاي بيپا بيكاره                 . يكي از خويهاي نيرومند آدميست    
نگرديده همينكه يك حقيقتي را شنيد و فرا گرفت، همچون تشنه اي كه بآب رسد آنرا مي پذيرد و در پيرامونش                              

 .كوشش مي پردازد و جانفشاني و مردانگي دريغ نميگويدب

 .نيروهايي هست كه توپ و تفنگ را از كار مي اندازد. در جهان نيرو تنها نيروهاي توپ و تفنگ نيست

: ما مي گوييم !.. ما چه مي گوييم كه براي پيشرفت آن نيازمند به نيرو باشيم؟             !.. ما را چه نياز بنيروي ديگر است؟       
بايد : مي گوييم. اين جنگها و خونريزيها پايه اي از خرد ندارد        : مي گوييم. ن را براي نبرد و كشاكش نيافريده       خدا آدميا 

 .بجاي جنگ و كشاكش، چه توده ها با يكديگر و چه يكه ها با يكديگر، همدستي نمايند

ينه دانشها رخ داده بهره      بايد از پيشرفتي كه در سيصد سال گذشته در زم            . بايد جنگ را با بديها كرد       : ميگوييم
 .جست و تا مي توان بآبادي جهان كوشيد، تا مي توان روي زمين را سبز و خرم گردانيد

توده ها نيازي بجنگ ندارند و بايد هريكي در جاي خود نشيند و بزندگي پردازد و اگر گاهي اختالفي                    : مي گوييم
بايد : ميگوييم. با داوري فيصله مي يابد    ) افراد(اختالف يكه ها   در ميان آنها پيش آمد با داوري فيصله يابد، بدانسان كه              

زمين در دست كشاورزان باشد و ديگري مالك آن نتواند بود، سرمايه ها باندازه باشدكه هركسي تواند زندگي خود را                     
رفت آنها نياز   اين سخنان نه چيزي است كه براي پيش       . راه اندازد، ماشينها كوچك گردد كه هركسي تواند يكي برپا كند          

 .بزور و نيرو باشد

امروز اين گرفتاريها كه براي جهان پيش آمده ـ چه از رهگذر جنگ و چه از رهگذر كار و سرمايه ـ گرفتاريهاي                       
كوچكي نيست و ما كه راه چاره اي براي آنها پيشنهاد مي كنيم هر با خردي خواهد پذيرفت و در راه پيشرفت آنها                             

 .كوشش دريغ نخواهد گفت

 . كنون ما مي بايد بكوشيم و اينها را با حقايق مهم ديگري بگوشها رسانيم و در دلها جا دهيم

در اين زمينه   . بايد بكوشيم يكراه نويني براي زندگي باز كنيم        . بايد بكوشيم يك تكاني در انديشه ها پديد آوريم        
 .است كه از شما دانشمندان ياوري مي خواهيم

نديشه پيش خواهد  رفت و براي اين دليلها داريم، و چون در اين گفتارها روي سخنم با                   ما خود بيگمانيم كه اين ا     
 :دانشمندان اروپا و آمريكاست بيك دليل از دانشهاي خود آنان اكتفا مي نمايم

دانشها اين را روشن گردانيده كه جهان هميشه در پيشرفت است، و مايه اين پيشرفت آنست كه در هر رشته گاهي                      
اگر مثلي خواهيم بايد گفت گلها و ميوه ها و             .  بهتري پديد آيد و آن خود نوع تازه اي گردد و پايدار ماند                يك فرد 

ولي چون هر زمان از هر       . چهارپايان كه اكنون گونه هاي هريكي بهزارها رسيده نخست هريكي جز يك گونه نبوده                
مثالً گل  .  از اينجا آن گوناگوني پديد آمده است          كدام يك گونه تازه اي رخ نموده و همان بازمانده و فراوان شده               

ميخك شايد نخست همه آن تك برگ بوده ولي سپس ناگهان در گوشه يك گلزاري يك گل پر برگي باز شده و از                         
اينها چيزهاييست كه ما در دانشهاي خود مي خوانيم و            . تخم همان، يك گونه نويني از گل ميخك پديدار گرديده             

ان ناموس طبيعي در شناختن معني جهان و زندگاني و در رسيدن بيك آيين بخردانه نيز روان است                   اينست مي گوييم هم  
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و بايد هر چند گاهي يكبار رشته انديشه هاي واالتري بميان آيد و در ميان جهانيان رواج گيرد و در زندگاني بكار بسته                        
 . واست خداست ـ  رخ نمايدشود و بدينسان در اين زمينه نيز پيشرفت ـ  پيشرفتي كه بيگمان خ

در اينجا گفتار را بپايان مي رسانم و اميدمندم اين هياهوها و غوغاها كه در جهان است جلو نگيرد و اين آواز من                          
اميدمندم آن اثري را كه آرزومندم در شما پديد آورد و آن نتيجه اي كه مي خواهيم بيرون                 . بگوش شما دانشمندان برسد   

 .دهد

 پايان                                                                                                                                         
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كه سررشته جهان بايد در دست      : پيش از شادروان كسروي كسان ديگري نيز گفته اند        
ين سخني از افالطون نقل ميكنند، ليكن تاكنون         دانشمندان باشد نه سياستگران؛ از جمله چن       

از ديگر  . هيچكس اين جستار را بگونه اي كه در اين كتاب بازنموده شده حل نكرده است               
سو در زمينه همبستگيهاي همه جهاني و جلوگيري از كشاكش و جنگ دولتها با يكديگر                  

گارهايي از گونه   كسان نيكخواه در جهان كوششها كردند، در نتيجه كوششهاي آنان ياد              
ما در اينجا پيكره    . برجاي مانده » سازمان ملل متحد  «، و   »جامعه ملل «،  »ديوان داوري الهه  «

ويلسن رييس جمهور كشورهاي متحده آمريكا بنيادگزار جامعه ملل را كه يكي از                         
 .هواخواهان صلح و آرامش جهان بود ميآوريم
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 آفريده ها ، مخلوقاتآفريدگان ـ 

 صنعتزي ـ  افزارسا

 بيان كردنباز نمودن ـ 

 تداركبسيج ـ 

 تدارك ديدن ، تهيه كردنبسيجيدن ـ 

  براي بهر ـ 

  ضامنپايندان ـ

  بال ، مصيبتپتياره ـ

 چگونه ، چه حالچسان ـ 

 آنقدرچندان ـ 

 اينقدرچندين ـ 

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ 

 مسلط ، غالبچيره ـ 

 مستقلخودسر ـ 

 ار آوردرستني كه دانه بدانگي ـ  

 غالت و حبوباتدانگي ها ـ 

 الزم ، ضروريدربايست ـ 

 الزم بودندربايستن ـ 

 كمكدستياري ـ 

 حكومتگرانسررشته داران ـ 

 حكومتسررشته داري ـ 

 شايستهشايا ـ 

 اثاث خانهكاچال ـ 

 معدنكان ـ 

 آنچه ميگسترند ، فرشگستراك ـ 

 ناچاريناگزيري ـ 

 ناروا ، ناسزاوارنسزا ـ 

 آنچه مينوشند نوشاك ـ

 فرديكه ـ 

 افراديكه ها ـ 
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 :بستگي دارد» پيام«برخي از كتابهاي نويسنده اين كتاب كه با اين 
 
 
 آيين

 از سازمان ملل متفق چه نتيجه تواند بود؟

 در پيرامون خرد

 در پيرامون روان

 در راه سياست

 دين و جهان

 كار و پيشه و پول

 نيك و بد

 د بنيادورجاون
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