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  )از ویراینده : (  شود1پروا
  
یا » آزادگان«بمعنی گروه » ما«خود نویسنده است و » من«؛ همیشه شادروان کسروی در نوشته های ـ1

  .اندیشه های آن شادروان میباشد» پذیرندگان«
  
ء نمایش  ذال و زاء همگی با زا3 شده است که بندواژه های2 در نوشته های بازپسین شادروان چنین گُزیریدهـ2

به کوشش » نوشته های کسروی در زمینه زبان فارسی«. 141 و 140 ، 138پرچم روزانه شماره های . داده شود
  . دیده شود459 تا 454 4شادروان حسین یزدانیان ساتهای

  
 سود میبرد ، »ی« زبان فارسی و اینکه چرا شادروان در برخی از جمله ها از »زمان های«برای شناختن   ـ 3
  . نوشته آن شادروان دیده شود»زبان پاک«کتاب 

  
چنانچه  معنی  واژه ای  در  پاورقی  نباشد  میتوانید  به . واژه های ناآشنای کتاب در پاورقی معنی  شده اندـ 4 

  .انتهای کتاب مراجعه نمایید
  
رایش را  بر  که در جاهای بسیاری از کتاب استفاده شده  کسیست که کار وی»ویراینده«منظور از واژه ـ 5

این مطالب می توانند معنی واژه . مطالبی که زیر این نام بیان شده  از اصل کتاب نیست. روی کتاب انجام داده است
 .      باشند... ها و آیات قرآن یا جمالت عربی، نشانی سوره ها در قرآن، قمری بودن سالها، یادآوری، شرح، پیوست و 

  
  

                                                 
  )ویراینده(توجه ، اعتنا                                                     =    پروا -١
  )ویراینده(تصمیم گرفتن                                           =   گزیریدن -2
  )          ویراینده( الفبا                                                  حرف=   بند واژه -3
  )ویراینده(صفحه                                                            =   سات - 4
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  »مون رواندر پیرا«سخنی درباره کتاب 
  

یکی از پر ارجترین و گرانبهاترین کتابهاییست که درباره یکی از دشوارترین زمینه های » پیرامون روان«کتاب 
شناخت آدمی نوشته شده، در زمینه چیزیست که از دو هزار و پانصد سال باز  کسانی مانند افالطون و ارسطو و ابن 

از سوی دیگر . ن، به آن پرداخته و نتوانسته اند چیستان آنرا بگشایندسینا و خواجه نصیرالدین طوسی و مانندهای آنا
» تن و جان«میباشند نتوانسته اند جدایی میان » روانشناسی«دانشمندانی مانند فروید و یونگ و دیگران که بنیادگزاران 

روان کسروی چیستان را ولی شاد) شرح دهند(را نیک دریابند و آنرا آنچنانکه در متن کتاب آمده بزندند » روان«و 
روانشناسی «گشوده و با ساده ترین زبان، جدایی آدمیان را از دیگر جانداران نشانداده که اگر راستی را بخواهیم 

  .بدون اینها ارجی نتواند داشت و دشواری را از میان نتواند برداشت» نوین
 اندیشه آنرا بخوانند و بدون اینکه کرده، با) توجه(پس جا دارد که دانشمندان و پژوهندگان به آن پروا 

  .جلوی دیدگان آنان را بگیرد، دانشمندانه و پاکدالنه به داوری پردازند» تعصب«
خوانده میشود و این داستان روان یکی از پایه های آن میباشد، بر خالف » پاکدینی«مکتب کسروی که بنام 

راهیست که همپای . یکراه نوین زندگانیست» پاکدینی«. نیست» مذهب یا کیش«تبلیغاتی که دشمنان آن کرده اند  
  .است و بلکه چیزی هم فزونتر از آن دارد و در خور آنست که دانشمندان آنرا بررسی کرده بگفتگو گزارند» دانش«

ما که شاگردان کسروی هستیم باور داریم که بن بست کنونی جهان که با پذیرفتن و گسترش پاکدینی باز 
همچنین باور داریم که . اهنمایی و هدیه ای که شرق به غرب میتواند بدهد، این اندیشه ها میباشدخواهد شد و آن ر

بودن مکتب کسروی را به کنار گزارند به » مذهبی«اگر کینه ها و خودخواهیها از میان برود و اندیشمندان ایران پندار 
خود بهترین » پاکدینی«ا ادعا نیست و کتابهای اینه. حقایقی دست  می یابند که در جای دیگر به آن دسترسی نیست

  .گواه راستی این سخن میباشد
  

  )با هماد آزادگان                                                                                                 ( 
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شادروان » ترور اول« بچاپ رسید که همزمان با 1324در اردیبهشت » در پیرامون روان«چاپ یکم کتاب 
 :این کتاب به آقای محمود تفضلی ارمغان گردیده و در این باره در سات دوم پشت جلد چنین آمده. کسروی بود

 
 
 
 

  :آقای تفضّلی 
این کتاب تا نیمه بچاپ رسیده بود که داستان روز هشتم اردیبهشت رخ داد، و چون بایستی یادداشتها را 

تا هنگامیکه پس از یک هفته از بیمارستان به خانه .  پیشĤمد، کتاب ناانجام ماند1وندرسم تا چاپ شود، به شُباز
  .بازگشتم و کمی بهبود یافتم که در بستر به بازرسی یادداشتها پرداختم و چاپ کتاب دنبال شد

 دور نبوده و تو گویی همیشه  یکی از چیزهایی که از من،چیزیکه هست در این سه هفته که از پیشĤمد میگذرد
با (  گرم جوانمردانه 2شهایهِ سُ آن  با   شما را ، زخمداریم  روز نخست در پیش چشمم بوده یاد آن ساعتیست که

 و با  بوده  من  با  همیشه ساعت   آن  یاد سه هفته  در این . در پهلوی تختخواب خود دیدم) نبودن آشنایی از پیش
اکنون که چاپ کتاب پایان پذیرفته خودداری نمی توانم از اینکه آن را به شما .   آمیختهاندیشه هایم در هم می

  .دوست میدارم  شما این را نشانی از سهشهای درونی من شناسید. ارمغان گردانم و دوست میدارم شما این را بپذیرید
  »کسروی«                                  با درود و سپاس                                                                      

  
  

  

                                                 
  )ویراینده(دلیل ، علت ، موجب                                ) = بر وزن بلند (   شوند - ١
 )ویراینده(احساس                                               ) =  بر وزن جهش(  سهش  -2 
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  بنام پاک آفریدگار جهان
  

  .در روزهای پنجشنبه در چند نشست رانده و در این کتاب بچاپ میرسد گفتارهاییست که آقای کسروی
  دفتر پرچم

  
  :نشست یکم 

  
  .چرا ما از روان سخن میرانیم ؟

  
در این نشست . شست در پیرامون روان گفتگو شود و برخی پرسشها کردندجوانانی خواستند که چند ن

این از چیزهاییست که باید . چرا به آن زمینه درآمده ایم؟. ؟ که ما چرا از روان سخن رانده ایم11میخواهم باز نمایم
  .دانسته شود

 ا جلوگیر خود می یافتم چیز ر سال پیش که من میخواستم به کوششهایی آغازم چنــد باید دانــست  چهارده 
 .میبود  بزرگترین همه آنها ـ فلسفه مادی و بدآموزیهای آن  که یکی از آنها ـ بلکه

خوانده بهتر  اینها را جوانان درس. از تاریخچه پیدایش آن سخن رانم  آن فلسفه و2من نخواهم توانست از چبود
  .                 راند آن فلسفه سخن خواهم 3من تنها از هوده های. از من میدانند

 بزرگترین گمراهیست که جهان بخود دیده و) پاردیگری: یا بزبان پاک گوییم(فلسفه مادی یا مادیگری 
اینک . راه نیکی توانستی بود، بلکه بایستی بود آمده که جلوگیر هرگونه کوشش در یکرشته هوده هایی از آن پدید

  : فهرست وار میشماریم آن هوده ها را
  
  
  

                                                 
  )ویراینده (    بیان کردن ، روشن کردن مطلبی=   باز نمودن -١
  )ویراینده (        ماهیت=  چبود - 2
 )ویراینده (         نتیجه=  هوده -3
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 از دیده آن فلسفه، آدمی  جانوریست سردسته جانوران، .خست ـ آن فلسفه آدمی را بسیار پست گردانیده ن
 اندکی از آن باالتر اندکی از آن باالتر است، آدمی نیز از میمون برخاسته و بدانسان که میمون از لیمور برخاسته و

. جز آنها چیزی نیست دمی را نیز هست وآن خیمها که جانورانراست آ .میانه نیست جدایی دیگری در. است
  .آدمی نیز چنانست  جانوران خودخواهیست و در2ناکهای وک1ُسرچشمه همه خواهاکها

 پیداست که     ،در جاییکه آدمی از هرباره ماننده جانورانست. نیست دوم ـ از روی آن فلسفه آدمی نیکی پذیر
 آنچه در نهاد کسی یا چیزی نهاده شده دیگر: زیست بسیار روشنچی. نیکی پذیر نخواهد بود، چنانکه جانوران نیستند

  .                       نتواند بود
 نیک          ،هرکس هرچه را میخواهد و بسود اوست. جهان نیست سوم ـ از روی آن فلسفه خود نیکی و بدی در
ریافتهای آدمی مغز اوست، مغز نیز ماده  سرچشمه د. بد میشمارد،میشناسد و هرچه را  نمی خواهد و بسود  او نیست

  .3ناییدچیزی از بیرون و درون در آن تواند هُ است و هر
 آن ،چهارم ـ خرد را که داور نیک و بد و راست وکج و سود و زیان،  و خود گرانمایه ترین داشته آدمیست

دمی همین کالبد مادی و همین تن از روی آن فلسفه آ.  آدمی نمی پذیرد بودن چنین چیزی را در. فلسفه نمی شناسد
نایش پذیر از   چیزی جز مغزش نمیباشد و این مغز چنانکه گفتیم هُ،،  و برای فهم و دریافت درو4ترساستو جان سُ

  .چیزهای بیرون و درونست
قط ف«: این باره چنین میگوید کتاب در آن در  ،خوانده اید» اصول مادی عرفان و«اگر کتاب دکتر ارانی را  بنام 

 تجربه بما نشان میدهد که اگر محیط مادی. مغز ماده و فکر یکی از خواص این ماده است. با مغز میتوان فکر کرد
طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر آن بظهور  ساختمان و تغییرکند در) رطوبت و غیره درجه حرارت، نور،(

                                                                    .              »مغز نیز کامال تابع آن قانونست. میرسد
 ، از روی آن فلسفه. زندگانی جز نبردی در میان زندگان و جهان جز نبردگاهی نیست،پنجم ـ از دیده آن فلسفه

  زنده وهر.  در آدمیان نیز چنانست،است» خود خواهی«جانوران سرچشمه همه خواهاکها وکناکهاشان  چنانکه در
جنبنده ای در این جهان تنها خود را خواهد و همه چیز را برای خود خواهد و ناچاریست که در میانه آنها کشاکش 

. ناچاریست که کشاکش پدید آید و هر توانایی ناتوانان را زیر پا گزارد و در راه خوشیهای خود پیش رود. پدید آید
  . کرد5و نشایدجز این نتواند کرد  . ناچاریست که چنین کند

زردشت و کنفوسیوس و . اندازد می میگرداند و از  ارج  ششم ـ این فلسفه نیکخواهان جهان را بسیار خوار
موسی و عیسی و محمد و دیگران که هریکی در زمان خود برخاسته و در راه نیکی جهانیان کوششها کرده و رنجها 

                                                 
  )ویراینده                                                              (                    آنچه خواسته میشود=  خواهاک - 1
  )ویراینده(                                                                      آنچه میکنند ، آنچه انجام میدهند=  کُناک - 2
  )ویراینده(اثر                 ) = بر وزن همایش(      هنایش      تأثیر کردن ، اثر کردن ) بر وزن دوانیدن= (  هناییدن - 3
  )ویراینده                                                                                                  (محسوس=  سُترسا -4
 )ویراینده                                                                          (شایسته است                                                  =  شاید -۵
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.  نمی بوده اند و جز سود خود و توده خود را نمیخواسته اندبرده اند، در اندیشه پیروان مادیگری جز کسان سودجو
  .کوششها برانگیخته بودهه هریکی از آنان را  نیازمندیهای مادی ب

 گمراه و دیگر بدآموزان که بیشترشان جز در پی شکمچرانی             پیروان این فلسفه میانه صوفیان پنداربافِ
 و محمد و دیگران که راهنماییهای بسیار ارجدار به جهانیان کرده اند و در  با مردانی همچون زردشت،نمی بوده اند

  . یکرشته  میکشنده ب گزارند و همه را  نمی  جدایی ،آن راه رنجها کشیده  و گزندها دیده اند
کوششهای ه اگر بخوانید خواهید دید چه رنگی ب. ارانی که نامش بردم در این زمینه است آن کتاب دکتر

 گزندها دیده با بت پرستی و خواهید دید پاکمرد عرب که بیست سال رنجها برده و. ان بزرگ جهان دادهنیکخواه
روی مردم بگشاد، و حسین حالج که فریب پندارهای ه دیگر نادانیهای زمان نبرد کرد و شاهراهی برای زندگانی ب

کودکانه  م جان در راه آن دعوی پوچ وخورده هوسمندانه و سبکمغزانه دم از خدایی میزد و سرانجا صوفیانه را
  .، هر دوی آنها در پی سود خود میبوده اند دوی آنها در دیده یک دانشمند مادی به یک پایگاه هست  هر،گزاشت

اگر نیک اندیشید چیزهایی . که با آیین زندگانی برخورد میدارد  آن فلسفه است ـ هوده هایی1اینها هوده های
چیزهاییست .  زیر و رو تواند گردانید3 چیزهاییست که زندگانی را بیکبار2.نایاستبسیار هُبسیار بزرگست، چیزهایی 

اگر اینها راستست پس باید هیچگونه کوششی در راه . که تمدن  یا پیشرفت ده هزار ساله آدمیان را از میان تواند برد
ری ننکوهید، دزدان و راهزنان را دنبال نکرد، کی را نبرده باید کسی را در بدکاــنیکی مردمان نکرد، بلکه خود نام نی

جایی که آدمی باید بنبردد، پس  در. از آدمکشان جلو نگرفت، بلکه باید قانونها را برانداخت، دادگاهها را بهم زد
او آفرین خواند، نه آنکه ه  خود را لگدمال کرده یا نابود گردانیده باید ب4آنکه نبردیده و چیره درآمده و هماورد

  .کیفری داد ادگاهش کشید وبد
زیرا درحالیکه آدمی نیکی نتواند پذیرفت چه جای کوشش به نیک گردانیدن . باید فرهنگ را نیز از میان برد

  !.نورسانست؟
از زبان این فیلسوف چیزهایی میگویند .  فهمیده5معنی راست مادیگری و هوده های آنرا بهتر از دیگران نیتچه

  :ا را برایتان از روزنامه پند میخوانمکه شنیدنیست، این جمله ه
انسان باید درست چگونگی حب نفس را بیاموزد و . مبنای فلسفه ما اینست که ضعفا و بینوایان باید محو شوند«

 عقاید غلطی که درباره رعایت حال ضعیفان و. مالحظه همسایه نرود بیجهت دنبال اوهامی مانند دوستی نوع و
فداکاری  شده و مدایح و تمجیداتی که دین از همدردی وخضوع نفس و ما جایگیراشخاص ناتوان در مغزهای 

سعادت؛ احساس تفوق و برتریست . سعادت چیست؟. روحیه غالمی سوق داده است اخالق بندگی وه  ما را ب،کرده

                                                 
  )ویراینده(نتیجه                                                       =  هوده -1
  )ویراینده(موثر                                  ) = بر وزن تماشا( هنایا - 2
  )ویراینده(یکدفعه ، بکلی ، بناگاه               = کباره  بیکبار ؛ بی-3
  )ویراینده(حریف مبارزه                                       =  هماورد -4
  )ویراینده     (همان نیچه  فیلسوف  معروف  آلمانی=  نیتچه - 5
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ت فضیل. صلح نیست، جنگ است. منظورحیات رضایت قلب نیست، تحصیل قدرت بیشتر است. رفع موانع زندگی و
  .»کفایت است نیست، کارآمدی و

جمله هایی نیز از .  معنایش جز این نبودی،اگر فلسفه مادی راست بودی. فیلسوف مادی درست، این نیتچه بوده
  :کتابهای عربی خوانده ام که ترجمه میکنم زبان شوپنهاور در

چاره ای !. دخواهیستخو کارهایش الیکه آدمی سرچشمهحدر  بود چگونه تواند نیکی. درجهان نیکی نیست«
  .»نیست جز خود را کشتن و نابود ساختن و یا  زن ناگرفتن و فرزند پدید نیاوردن

مادیگری بزرگترین گمراهیست که جهان :  نیست که میگوییم1وندبیشُ. اینهم گفته های فیلسوف مادی دیگر
این . ز آن هوده مادیگریستشما بیگمان بدانید که بدیهایی که امروز در جهانست بخش بزرگی ا. بخود دیده

 جنگ برمیخیزند وه گرفتاری بزرگی که برای جهان پیش آمده و هر بیست سال و سی سال دولتهای بزرگ اروپا ب
شما اگر به دلهای هیتلر و . سراسر جهان را ناآسوده میگردانند، این گرفتاری یکی از هوده های فلسفه مادیست

:  اندیشه هریکی جز اینها نیست2اهبران جنگ راه داشتیدی دیدیدیموسولینی و چرچیل و روزولت و دیگر ر
  .»زندگانی نبرد است، جهان بی جنگ نتواند بود، ما باید بکوشیم و بدیگران برتری پیدا کنیم«

چیزیکه هست اینها . راستست که کشاکش دولتها ریشه تاریخی داشته. راستست که جنگ از نخست بوده
در زمانهای پیش جنگ را . در این جنگها بیش از همه مادیگری کارگر افتاده.  بردسخن ما را از میان نخواهد

آدمکشی ه امروز که آنها نیست پس چه چیز جوانان دانشمند را ب. نادانیهای  مردم و دشمنی های دینی پدید می آورد
  :گامی پیش رویمبهتر است ما در این زمینه از راه روانشناسی چند . انگیزد؟ می و شهر ویران کُنی بر

هواپیما نشسته بمب بر سر شهرهای  فالن جوان آلمانی که تفنگ بدوش انداخته بمیدان جنگ میرود یا در
من چرا . این جنگ چیست؟«: انگلیس و روس میریزد، آیا توان پنداشت که هیچگاه نیندیشیده و از خود نپرسیده

    ...چیزی توان پنداشت؟آیا چنین » .شهرها میریزم؟ سر چرا بمب بر. آدم میکشم؟
بیگمان هرجوان آلمانی یا انگلیسی یا آمریکایی چنان پرسشهایی از خود کرده ولی . بیگمان نتوان پنداشت

  .»!ما باید نیرومند گردیم و بدیگران چیرگی نماییم!. زندگانی نبرد است«: چنین پاسخ شنیده
 که میانه ما با دیگرانست چرا کشاکشی « :رانیدهگذ  دل   از  بارها  انگلیسی  آلمانی یا جوان بیگمان هر

اینها را از دل . ».دهیم؟  چرا نمیخواهیم به دو سخنی خود با داوری و دادگری بسر.آوریم؟ نمیخواهیم با گفتگو بسر
دادگری  !جنگ همیشه باید بود! زندگانی نبرد است !اینها نمیشود«: گذرانیده، ولی بیدرنگ بخود پاسخ داده

  .»...!چیست؟
آن سخنان تند زهرآلودی که نیتچه و همراهان او بنام فلسفه نوشته اند و چاپ شده و ملیونها و صد ملیونها 

خرسندی «: نیتچه که میگوید. ؟3ناییدهمغزها نهُ  آیا میپندارید در. آیا میپندارید بیهوده بوده؟،کسان آنها را خوانده اند

                                                 
  )ویراینده                            (علت ، موجب= ) بر وزن بلند (  شُوند - 1
 )ویراینده(راه  می داشتید  می دیدید                  =  راه داشتیدی دیدیدی -2
  )ویراینده(اثر نکرده                         =  اثر کرده          نهناییده =  هناییده -١
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، یا جمله های زهرآلود دیگری که با »  زندگی را بخود گشادنستخرسندی بدیگران برتری یافتن و راه. ؟ چیست
آیا توان گمان برد که اندیشه ! سیاست آلمان کارگر نیفتاده؟  آیا توان پنداشت که در،تاب بزبان میĤورد آب و

چشمه  از این گفته ها سر،وندهای بزرگ جنگ  بودهمغزهای آلمانیان پدید آمده و یکی از شُ برتری بدیگران که در
 …!؟ نگرفته

»  نیرنگ زور و«ناییده که دولتهای بزرگ سیاست خود را بر روی دو پایه این بدآموزیها در اروپا چندان هُ
  .هرکجا که پیش رفت زور، و هرکجا که پیش نرفت نیرنگ. گزارده اند
نام نیکخواهی و      کوششهایی به میشوند که ب سایه پیشĤمدها ناچار این باره چندان گمراهند که گاهیکه در در

آسایش دوستی برخیزند، و یا گوهر آدمیگری ـ آن گوهری که فلسفه مادی نمی شناسد ـ بچنان کوششهایی 
 چرا که زندگانی را. وامیداردشان، چون خو گرفته اند در آنجا نیز به نیرنگ میپردازند، و آنها را نیز آلوده میگردانند

  .نمی دارند خواهی باوری از دل  نبرد نمی شناسند، چرا که به نیک جز
پس از .  برپا گردانیدند داستانش همین بود1را که پس از جنگ جهانگیر گذشته) یا جامعه ملل(انجمن سویس

چهارسال خونریزی که سراسر اروپا مینالید و میزارید، سران دولتها برانگیخته شدند که برای جلوگیری از جنگ 
ولی راهبران آن چون به . آسایش جهان میبود  آرامش وه کوشش ب، ن انجمنعنوا. دیگری انجمنی برپا گردانند

رنگی که باشد جز نبرد نمی شناختند، انجمن  هره  ب نیکی جهانیان باوری نمی داشتند و زندگانی را آسایش جهان و
  .داین بود که هوده ای از آن بدست نیامد و جنگ بار دیگر رخدا. را نیز افزاری برای نبرد گرفتند

پایان میرسد گفتگوهایی درباره جلوگیری از جنگ در زمانهای آینده بمیان افتاده و هرآینه ه اکنون که جنگ ب
. سودجویی خواهند گردانید انجمنهایی برپا خواهد شد ولی چون از روی باور و راستی نیست آنها را نیز افزار نبرد و

  .نهای بسیار مادیگریستکمی از زیا اینها. بود از آنها نیز هوده ای نخواهد
. زندگانی روزانه مردم زیان بسیاری از آن گمراهی پدیدار شده جنگها نیست، در کارهای دولتها و در تنها در

از دویست سال باز از یکسو پیاپی دانشها       . ایستاده اند» چیستانی«برابر  جهانیان در چنانکه بارها نوشته ایم امروز
بهره مردمان  از یکسو زندگانی زمان بزمان دشوارتر شده و وین برای زندگانی ساخته شده وپیش رفته و افزارهایی ن

  . !..چرا از پیشرفت دانشها هوده وارونه بدست آمده؟. آیا این از چیست؟. از خرسندی کمتر گردیده
اشته که از بزرگترین این سختی زندگانی انگیزه هایی د. این باره ما سخنان بسیار رانده چیستان را گشاده ایم در

 ستمگری و  آز و خودخواهی و پستِ 2دارای خیمهای  خود آدمی از سرشت. مادیگریست های  بدآموزی آنها

ولی  بکاستن از نیروی این خیمهای پست کوشیم، جهان کمتر باشد باید ما اگر میخواهیم بدی در جوییست، و برتری
پول اندوز و یا ستمگر و مردم آزار  که از سرشت خود آزمند و  کسی.نیروی آنها میافزایده مادیگری بجای کاستن، ب

   .آتشش ریخته میشوده تو گفتی نفت ب .است، همانکه شنید زندگانی نبرد است هرچه گستاختر میگردد

                                                 
  )ویراینده         ( جنگ اول جهانی                                                                 -2
  )ویراینده(خلق ، خصلت ، آنچه آدمی در سرشت خود دارد                 =  خیم -3
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دغلکاران سود جسته اند و         این خود نکته بزرگیست که از فلسفه مادی پیش از همه، آزمندان و ستمگران و
. بوده اند این بدآموزیها را بیرون ریخته اند خود از آنها بیزار دانشمندانی که آن گمراهی راپدید آورده و. ندمیجوی

گفته های شوپنهاور را برایتان یاد کردم که چگونه از هوده  .اینان زبانهاشان گمراه میبوده و دلهاشان نمی بوده
  .ناله برمیخاسته است افسوس وه و ب خورده  می پندارهای مادی خود اندوه 

سراسر جهان پراکنده گردیده، میدیدم راه  من میدیدم این فلسفه با بدآموزیهایش در: دور نیفتیم از سخن خود
 من خود باید ،زیرا اگر این فلسفه راست است و بنیاد استوار میدارد. روی من بسته شدهه نیکی جهان به کوشش ب

  . نباشدنکوشم،  و اگر کوشیدم هیچگونه هوده ای
ه نیک ندانسته، ولی بدآموزیهایش ب کسی آنرا درس نخوانده و ایران نیامده وه میدیدم فلسفه مادی هنوز ب

با یکبار . دلخواه بسیاری از مردم بوده آنها را در هوا ربوده انده دستیاری روزنامه ها پراکنده گردیده، و چون ب
، »!زندگانی مبارزه است«، »!طرز تفکر هرکسی جداست« : می آورنددل سپارده اند و پیاپی بزبان ه خواندن و شنیدن ب

  .»!بشر اصالح نمیشود«،  »!نیک و بد نسبی است«، »!ضعیف خوراک قویست«
آنسالی که از تبریز آمده .  کارهای بد خود گرفته اند1دستاویز بدنهاد اینها را روان کرده و میدیدم مردان دغل و

ولی دیدم بدآموزیهای مادیگری چنان تکانشان داده و . رس خواندگان آشنا گردیدمتهران با کسانی از د بودم در
چون   یکی از استادان دانشگاه روزی وام از من خواست و.گستاخشان  گردانیده که باید فرسنگها از آنان گریخت

 هنگامیکه بزنگان .»!من هیچ یادم نیست پولی از شما گرفته باشم«:  یکبار که طلبیدم چنین گفت.دادم پس نداد
روزی که بخانه اش رفتم . پس از یکسال که بازگشتم و پس خواستم بهانه ها آورد. او سپردمه میرفتم کتابهایم را ب

اینها را میکرد وکمترین شرمی بخود . »پیداکنم باید بگردم و. نمیدانم آندیگرها درکجاست: چند جلدی داد وگفت
 کسانی کشاکشهای حزبی می چون با. پستی میپرداخت هرکار زشت وه  است بنیز استاد دیگری که او. راه نمی داد

!  نایستد مبارزه آدم باید از هیچ کاری باز در«  :گفت چنین می آنان می بست وه هایی ب  روزی دیدم دروغ،داشت
  .»!اساس زندگانی مبارزه است

: عنوانشان این     میبود دزدی میکردند و ند ونداشتن نیاز رشوه میگرفت با کسانی را میشناختم که وزیر میبودند و
  . »!برخالف طبیعت رفتار نموده ام! من اگر ندزدم بد کرده ام«: شنیدم یکی گفته بوده. »!زندگانی مبارزه است« 

. آلوده خود جا داده بودند  آن مغزهای تیره و در شنیدنیست که بعضی از مالیان این بدآموزیها را یاد گرفته و
. اینمرد در نجف درس خوانده و از فلسفه مادی جز نامش را ندانسته. که چندی هم وزیر میبود میشناسید راممقانی 

  نمیشود مردم را به یک عقیده دعوت .!طرز تفکر هرکسی جداست«: نبردید و عنوانش این میبود با اینحال با ما می
 که در رادیو سخن میراند و هایهویی برای 2یک مال. وداین را از روزنامه ها گرفته برای خود عنوانی ساخته ب. »!کرد

هر «:  برداشت سخنش این میبود خانه آقای حیدری با بودن کسانی با من گفتگو میکرد و  شبی در،خود راه میاندازد
ولی دیگران در . با ساختمان مغزی خود موافق یابند پیروی کنند شود یکدسته که آنرا ندایی که در هر زمان بلند

                                                 
  )ویراینده(بهانه                                                                =   دستاویز - ١
 )هویرایند                    (است » راشد « کسروی  خواست شادروان- 2
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 یکه خورد و برای آنکه . اینها را از روزنامه ها یاد گرفته ای، اینها بدآموزیهای فلسفه مادیست:گفتم. »...نار مانندک
آیه آوردن ه و آنگاه آغاز کرد ب» نه من اینها را از قرآن درآورده ام«:  با صد پر رویی گفت،شکست بخود راه ندهد

  .سخنان بی معنی گفتن و
ناچار میبودم از آن گفتگو . روی من بسته میداشته مادیگری راه کوشش را ب. گیر من میبوداینها از هرباره جلو

خواست من شکستن هایهوی  آن میان بود که بگفتگو از روان درآمدم و در. کنم و بیپاییش را روشن گردانم
  .مادیگری و از میان بردن هوده های زهرآلود آن بود

نبرد من نیز بیش  آنهاست که بیش از همه با زندگانی برخورد میدارد و. مهوده های مادیگری را برایتان شمرد
  .از همه با آنها بود

این  راستست که ما نیز در. دین میگزاریم یکی از نکته ها در کار ما آنست که ما جدایی میانه دانش و
. یم و جز با دلیل سخن نمیرانیم نیست1پی آمیغها راه دانشها را پیش گرفته ایم که جز در که میکنیم همان کوششهایی

باید  چیزهایی هست که از زمینه کار ما بیرونست و. دانشمندان مرزی پدید آورده ایم ولی در همانحال میانه خود و
  .آنها پردازیم و دانشها در آن زمینه کاری نتواند ساخته دانشها به آنها پردازد، چیز هایی هست که ما باید ب

آسایش و خرسندی جهانیان و تکان دادن بخردها و         ه افزودن ب  گردانیدن زندگانی وزمینه کوشش ما بسامان
  .درباره روان نیز همینست. هرچه از این زمینه بیرونست از سخن ما بیرونست. بکار انداختن آنهاست

  
  :2این نشست دو چیز را باز نمودم در
  

از این . زرگترین گمراهی است که جهان بخود دیده ب،یکی آنکه مادیگری با هوده هایی که در پی میدارد
  .هوده هایش میباشد این گمراهی و نبرد ما بیش از همه با .گمراهی زیانهای بزرگی برخاسته است و تواند برخاست

از آن چندان سخن میرانیم که کار و راه ما  میان گفتگو از مادیگری بوده وما دیگری آنکه سخن ما از روان در
سخن از چبود روان و دیگر .  آنرا نشان میدهیم4ناکهای وک3ُ را باز نموده وخواهاکهاهستی روانما . ستنیازمند ا

  .چیزها از زمینه کار ما بیرونست
  

  
  
  

                                                 
  )ویراینده(حقیقت                                     =  آمیغ - ١
  )ویراینده(بیان کردن                         =   باز نمودن - 2
  )ویراینده(آنچه خواسته شود               =  خواهاک -3
 )ویراینده(آنچه کنند ، اعمال                  =   کناک -4
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  :نشســت دوم 

  
  .چـگونه بهستـی روان پی میبریـم ؟

  
را ) فلسفه مادی ای(کوششهایی آغاز میکردم پاردیگریه در نشست گذشته این باز نمودم چگونه هنگامی که ب

  :گیرم اکنون دنباله سخن را  می. برابر خود دیدم با  هوده هایش در
  در1ستارجْ. باز نمایم دانستم چگونه آنرا ولی نمی. دانستم مادیگری با آن هوده هایش همه بیپاست من می

این زمینه از سال ه دانند ما برا خوانده اند می 2کسانی که پیمان.هنگامیکه روشن گردید اندیشه ام تاریک می نمود تا
  .سوم درآمدیم، پیش از آن با خاموشی می گذرانیدیم

چه هرچه دیگرـ سرچشمه  هرجنبنده ای ـ چه آدمی و چه جانوران و: باید دانست فیلسوفان مادی میگویند می
  .ی خود خواهدهمه چیز را برا هریکی از آنها تنها خود را خواهد و. است» خودخواهی«خواهاکها و کناکهای او

میچرد برای آنکه شکم . همه چیز را برای خود میخواهد را میخواهد و تنها خود: مثال یک گوسفند را بگیریم
برای آنکه با او کام گزارد، با  دوست میدارد سیرگرداند، میخوابد برای آنکه آسوده شود، جفت خود را خود را

  .کاری که سودش بخودش نباشد ازو نتوان یافت. چیرگی نمایدرو گوسفند دیگری شاخ بشاخ میاندازد برای آنکه بُ
کارهای . این سخن در زمینه جانوران از هرباره راستست: ما میگوییم. فلسفه مادی گفته اند این چیزیست که در

آدمی نیز میخورد و میخوابد و زن  . اما آدمی، ما درو نیز چنین کارهایی می یابیم. گوسفند همانست که میگویید
همه اینها جز از روی  میگیرد و رخت میپوشد و خانه میسازد و بگردش میرود و با دیگران می نبردد و میجنگد و

چیزیکه هست ما در آدمی یکرشته کارهای دیگری می بینیم که نه تنها از روی خودخواهی . خودخواهی نیست
  .آخشیج خودخواهی نیز هسته ب نیست 

از  مرد بینوایی را می بینید پالتو بتنش نیست و. گذرید می زمستان از خیابان روز سرد  شما: برای مثل میگوییم
اندکی  چون میپوشد و. او میدهیده پالتو خود را درآورده ب. او میسوزده دلتان ب. لرزد بخود می  و3سرما می چاید
  .شاد میگردید آسوده میشود 

  :آخشیج خودخواهیسته این داستان سه چیز هست که ب در
برای این کار چه . از چاییدن و لرزیدن او بشما چه؟.  دل شما چرا سوخته؟، او که می چاییده و می لرزیده  ـ1

  . از مادیگری توان پنداشت؟4وندیشُ
                                                 

  )ویراینده(مبحث                                                                                       ) =  گفتاربر وزن( جستار - ١
  )ویراینده.          (  آنرا منتشر ساخت1312نام نشریه ایست که شادروان کسروی از اول آذر » پیمان  «-2
  )ویراینده                                                                       (از سرما ناآسوده شدن              =  چاییدن - 3
 )ویراینده(دلیل ، موجب ، علت                                                                    ) = بر وزن بلند(  شوند - 4
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. چگونه خود را دچار رنج گردانیده آسودگی او را خواسته اید؟. او داده اید؟ه   چگونه پالتو را درآورده ب ـ2
ه نه اینکه داشته خود را ب. ا کاله او را هم از سرش بردارید و رختهایش از تنش بکنیداگر خودخواهیست بایستی شم

  .او دهید
از آسودن او بشما چسودی .   او که پالتو را پوشیده و کمی آسوده گردیده شما را چکار که شادمان شوید؟ـ3
  .وندی از مادیگری داشته؟این کار چه شُ. یا توانستی بود؟ بوده و

 شما درایران نشسته اید و میشنوید توانگری درآمریکا بینوایان را گرد آورده خانه و: نها بسیار استماننده ای
 چه .از بینوایان آمریکا بشما چه؟. شادمان میگردید زندگانی برای آنها آماده گردانیده و از این شنیدن خشنود و

ها کرده و او را تمجهودان و دیگران سه ه و بستمگر میبود نصر تاریخ میخوانید بخت در... میانست؟ همبستگی در
  .از یکداستان چند هزارساله بشما چکار است؟. دشمن  میدارید

تبریز ده پانزده سال پیش سیلی آمد  در .بارها دیده شده که کسانی در راه دلسوزی بدیگران از خود گذشته اند
برای درمان به  روستایی که دچار گزند گردیده ویکمرد  یکزن و. شهر و پیرامون آن زیانهای بسیار رسانیده که ب

جوانی که خود را از سیل . ردمرا سیل ربوده می بْ«: بیمارستان آورده شده بودند آنزن داستان خود را چنین میگفته
آب انداخت و شناکنان بمن رسیده گرفت و ه روی سنگی ایستاده بود همانکه چشمش بمن افتاد خود را به رهانیده ب
آن جوان . هنگام این مرد پیدا شد که او را نیز سیل ربوده می برد همان در. روی آنسنگ رسانیده اری ببا دشو

روی سنگ رسانید ولی چون درآنمیان خودش از تاب افتاده بود نتوانست باالی ه ب بازگشت و آنرا نیز گرفت و
  .ید ولی خودش نابود شد و از میان رفتما دو تن را رها گردان. سیل او را غلتانید و با خود برد سنگ بیاید و

. واهی نیستـ که همه کارهای آدمی از سرچشمه خودخ1اینها ما را راه می نماید. از این داستانها بیشمار بوده
مانند  نیکخواهی و بلکه چنانکه یکرشته آنها از روی خودخواهیست، یکرشته دیگر نیز از راه  دلسوزی بدیگران و

  .اینهاست
  : آدمی دارای دو گوهر  جداگانه استآن اینکه  یک هوده بزرگی راه می بریم وه اینست ما ب

کناکهایش  گوهری که سرچشمه خواهاکها و آن یکسانست، یکی گوهری که با همه جانوران در
  . خودخواهیست

  .نیکخواهیست کناکهایش دلسوزی و دیگری گوهری که ویژه خود اوست، گوهری که سرچشمه خواهاکها و
پوست است،  رگ و استخوان و یکی تن که همان گوشت و: جانوری دارای دو چیز است هر: اید گفتمی ب

لیکن آدمی جز آن دو، دارای چیزیست . نیروییست که با گردش خون برپاست. دیگری جان که نیروی زندگانیست
  .پی بردن ما به روان از اینراه میباشد.  می نامیم»روان«که ما آنرا 

  :2نکته را بدیده گرفت خن باید دوبرای روشنی س

                                                 
  )ایندهویر(راهنمایی کردن                   =   راه نمودن -١
 )ویراینده(در نظر داشتن                   =  بدیده گرفتن -2



  .............................................................................................................................................................احمد کسروی   / رواندر پیرامون 

  

١٤  

سر   و بریکبار  میبینی از دیگران می رباید،.  همست1آخشیجه دو گونه است، به یکی آنکه آدمی کارهایش ب
پولهایی به بینوایان بیگانه  دیگر بار میبینی از درماندگان دست میگیرد و اندک چیزی با برادرش کشاکش میکند و

می گفتندی بسیار آزمند است و یکقران و یکقران پول . لقاسم نامی بازرگان میبودتبریز حاجی ابوا در. میدهد
نگهداری بینوایان برخاست و پولهای بسیاری ه همین مرد درسال گرانی وخشکسالی رادمردانه ب.  و می انبازد2میتوزد

  .بکار برد آنراه  در
 بارها دیده شما. های آنها جز بیکسان نیستکار دیگری آنکه جانوران از نیکخواهی ودلسوزی بهره نمیدارند و

بارها .  نمیدارند3پیرامون آن آسوده میچرند و پروایی  گوسفندان دیگر در،اینجا سر می برند اید گوسفندی را در
 لگدی هم به پهلوی او ،اسب همراهش بجای دلسوزی دیده اید اسب درشکه می لغزد و می افتد و پایش میشکند و

  .میزند
با یکی . اینها، اگر کسی هوش گمارد همیشه آدمی دودلست، همیشه از درون خود در کشاکشستگذشته از 

از بینوایی بر سر راه .  و آمرزش می طلبد4در خشم شده سیلی برویش می زند و پس از کمی پشیمان شده می پوزد
  .دست نگرفته میگذرد و پس از چند گام پشیمان شده باز میگردد و پولی یا چیزی میدهد

 در سرش کوبم وسزایش دهم و شما هنگامیکه از کسی بیفرهنگی و ناپاسداری دیده اید با خود میگویید بر
  .همان  هنگام نیروی دیگری از درونتان شما را از آن کار باز میدارد

یک نیرو نتواند . از یک سرچشمه دو کار به آخشیج هم نتواند بود. بیگفتگوست که اینها از یک گوهر نیست
  .هم باز دارد  برانگیزد وهم

ایرادهای ه سال سوم پیمان که نخست بار از این زمینه بسخن پرداختیم کسانی چون چیزی تازه می شنیدند ب در
  :اینجا آنها را نیز یاد میکنم خامی پرداختند که یکایک پاسخ دادیم، و در

گوسفندی را که              !. نمی خورند؟از کجا که آنها اندوه هم . دلهای جانوران نیستیم ما در: برخی گفتند
و (دلهای جانوران   در5شهاهِسُ :  پاسخ دادیم !. نمی سوزد؟  دلهاشان کجا که گوسفندان دیگر  از   می بْرند سر

پی   گربه یا سگ که خشم گرفته یا ترسیده یا در.نشانه هایی از آنها در بیرون نمودار است) همچنان آدمیان
  .دلسوزی نیز اگر بودی پدیدارشدی. کی از آنها از بیرون پدیداراستچاپلوسیست، هری

اینست در . د گاوهای دیگر خشم گیرند و دیوانه وار آوازهایی درآورندکُشنگاوی را که ب: برخی می گفتند
مهاباد یکی از  شبی در. نیفتد روستاها چون گاوی را بکشند خاک بروی خونش ریزند که چشم گاوهای دیگر

پرسیدم آیا آزموده اید که خشم گاوها از پی بردن بکشتگی یک گاو است یا از .  آنجا این ایراد را میگرفتمالیان
پس . همه شنیده ایم که گاو از رنگ سرخ برآشوبد و خشم گیرد: گفتم. نیازموده ایم: گفت!. دیدن خون سرخ؟

                                                 
  )ویراینده(ضد ، نقیض                                           =  آخشیج - ١
  )ویراینده(بدست آوردن                                        =  توزیدن -2
  )ویراینده                              (توجه                            =  پروا -3
  ) ویراینده(پوزش خواستن ، عذرخواهی کردن         =  پوزیدن-4
 )ویراینده                 (                              احساس=  سهش - 5
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 پوشیدن روی ،ردن به کشتگی گاو بودیاگر پی ب. وند در کارستگمان بیشتر آنست که در دیدن خون نیز این شُ
  .کشتگیش پی بردندی و آنچه بایستی کردندیه نبودنش ب از. خون سودی ندادی

آنچه  هوش چیز دیگر است و: پاسخ دادیم. کشیدند زیرکی برخی جانوران را به رخ ما می برخی هوش تند و
ه همانحال از دلسوزی ب آدمی نیست و در دربسیاری از جانوران دریافتهایی میدارند که . ما میگوییم چیز دیگر

 چه در امروز چه در جنگ و مثال سگ هوش شگفت انگیزی میدارد و. مانند اینها بی بهره میباشند و یکدیگر
 شیها می بینیم یکی را که زهر خورانیده اند وبا اینحال در سگ کُ. کارهای پلیسی از هوش او سودجویی میشود

  .پهلوی آن بی هیچ اندوه و دلسوزی می ایستند های دیگر در سگ،درغلتیده جان میکَند
 یادآوری ،نگهداری را که از بچگان خود نمایند برخی نیز مهری را که جانوران بجفت های خود دارند و یا

گربه یا ماکیان به بچگان خود . کبوتر یا دیگری از پرندگان چون جفتش ناپیدا باشد بیتابی نشان دهد: کرده میگفتند
اگر هم خود گرسنه  گربه از راه دور گوشت برای بچه هایش آورد، و. مان پروا را نماید که آدمی به بچه اش نمایده

  .ماکیان در راه نگهداری جوجه هایش با آدمی به پیکار پردازد و بجان خود نترسد. باشد آنرا نخورد
. جفتش را دوست نمیدارد. ی نیستمهری که جانوران بجفت خود میدارند جز از روی خودخواه: پاسخ دادیم

 مانندۀ  ، داشتن جانوران جفتهای خود رادوست. آن خوشی را که از زیستن با او و درآمیختن میخواهد دوست میدارد
  .خربزۀ گرگاب را دوست داشتن ماست گالبی نطنز و

 2 نشانه سامانیستآن. نگهداری که جانوران از بچگان خردسال خود میدارند آن راز دیگریست  و1اما پرستش
  و3نهادشان نهاده که به بچگان خود بپرستند آفریدگار چون خواسته نژاد آنها بازماند، این در. این جهانست که در

وگرنه از . آنها نیسته از روی اندیشه یا دلسوزی ب. این کاریست که نافهمان و ناخواهان میکنند. آنها را بپرورند
از چیست که همان بچگان خودشان چون !. ان خود نپردازند و نگهداری نکنند؟چیست که به بچه دیگری از همجنس

  .بزرگ شدند و بی نیازگردیدند دورشان رانند و بیگانه گردند
مانند  نیکخواهی و آدمی چون ترقی کرده دارای صفات دلسوزی و «: ایراد بزرگتر آن بود که کسانی میگفتند

  .»اینها که شما میگویید گردیده
جایی بودی که این چیزها که ما میگوییم  یا واالتری در و» ترقی«.  شما سخن ما را نفهمیده اید:گفتیم

درحالیکه ما گفتیم اینها درجانوران هیچ . آنها کمتر بودی و در آدمی بیشتر می شدی در. درجانوران نیز بودی
  .نمی بینیم آنها  نه کم، نشانی در نه بیش و. نیست

ایرادی نیز . یکرشته گفتگو نیز از راه فلسفه داروین پیش می آمد. نه ای میبود که میگرفتنداینها ایرادهای عامیا
  .از آن راه گرفته میشد

                                                 
  )ویراینده(خدمت                              =  پرستش -١
  )ویراینده                        (نظم             =  سامان - 2
 )ویراینده              (خدمت کردن=  پرستیدن - 3
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بزرگ بجهان انجام  سهم خود کاری سودمند و شما میدانید که ما بفلسفه داروین ارج میگزاریم، داروین در
 رسانیده و با نوشته و بچاپ» داروین چه میگوید؟«نام مرا خشنود گردانید که دیدم جوانی از گیالن کتابی ب. داده

  .دوست میدارم یاران ما آن کتاب را بگیرند و بخوانند. زبانی ساده گفته های دانشمند انگلیسی را باز نموده
یکجا هم که بزمینه دین  لیکن در. ما بگفته های داروین تا آنجا که از زمینه ما بیرون بوده گردن گزارده ایم

ما . آن یکجا داستان برخاستن آدمی از بوزینه است.  لغزش او را  باز نموده ایم،د داشته، گفته اش را نپذیرفتهبرخور
  .پیروانش بوده نپذیرفته ایم و نبایستی بپذیریم اینرا بدانسان که گفته داروین و

یا  ینه جدا شده وباید دانست گفتگوی ما در آن نیست که آدمی از بوز: می باید چگونگی را روشن گردانم
قالبی از گِل پدید  جدایی ندارد که چنانکه گفته کیشهاست خدا گِلی ساخته و برای ما. خود جداگانه آفریده شده

این بما نخواهد . یا چنانکه گفته دانشمندانست آنرا از بوزینه ای جدا گردانیده باشد آن جانی دمیده و در آورده و
  .نه جدا گردیدهبرخورد که گفته شود آدمی از بوزی

. »آفریده ویژه ایست « آدمی اگر هم از بوزینه جدا گردیده خود: ما میگوییم. گفتگوی ما از جای دیگر است
میانه آدمی و بوزینه . » بدانسان که بوزینه از لیمور برخاسته هم بدانسان آدمی از بوزینه برخاسته«  :شما نتوانید گفت

اینجا گفته خود داروین  در. نیز پر نتوان گردانید» حلقه گمشده«دال را با بزرگی باز است و آن گو گودال بسیار
 در اینجا دست آفریدگار در. اینجا قانون سپهر روش خود را دیگر گردانیده در.  رخ داده»یجهش«بجاست که 

ت،  اس1میوه درخت آفرش. آدمی اگر هم از بوزینه است آفریدۀ  ویژه ایست. کارهای جهان نمودار گردیده
  .برگزیده آفریدگانست

  . ارجدار است2ستاریاین خود جْ. که بردم میباید آنرا روشن گردانم را» جهش «نام 
 جهش آنست که در. بیشتر باز نموده ایم ولی ما آنرا گرفته بهتر و. چنانکه گفتیم این نام را داروین برده

 کارهای جهان که همچون حلقه های زنجیر . پدیدار شده3پیشرفت آفرش یا پیدایش آن گاهی چیزهای نابیوسیده
 گاهی چیزهایی پدیدار شده که همبستگی با چیزهای پیشتر ،بهم بسته است و هریکی پدید آمده از دیگری میباشد

  .گویی زنجیر گسیخته شده و در میان رخنه بزرگی پدید آمده نداشته که تو
 که دیگران نیز پذیرفته اند داستان 4 تئوری الپالس مثال.برای این از گفته های خود دانشمندان مثل توان آورد

  :آفرش را چنین نشان میدهد
ناگهان تکانی درو پیدا شده و بدور . فضا ایستاده خورشید و زمین و ماه و دیگر کره ها توده بخاری میبوده در

  .خود چرخیدن گرفته
هم بگرد کره مادر  که هم بگرد خود واین نیز کره ای گردیده  پس از زمان بسیاری تکه ای از آن جدا شده و

  .چرخیدن آغاز کرده
                                                 

  )ویراینده)                 (اسم مصدر از آفریدن(خلقت ، آفرینش     =   آفرش -١
  )ویراینده(مبحث                                                  ) = بر وزن گفتار( جستار - 2
  )ویراینده                               (انتظار داشتن ، منتظر بودن=  بیوسیدن -  3 
 )ویراینده       (.نظریه ، گمانی که همراه دلیل و برهان نبوده ولی از سوی دانشمندان ، بنام تنها راه حل پذیرفته گردیده است =  تئوری -4
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  .آن پدید آمده  در1ستنیهااین کره زمان درازی تهی میبوده تا هنگامی رسیده که رْ
  .باز زمان درازی گذشته تا هنگامی رسیده که زندگی درآن آغاز شده و جانوران پدید آمده اند

  .زندگی پرداخته استه باز زمان درازی گذشته تا آدمی رخ نموده و ب
 توده بخار که نمی چرخیده چشده که چرخیدن 3.جهش بشمار است  بوده و2اینها هریکی کاری نابیوسیده

  .آخر همچنان توان پرسیده تا ب!. کره ای جداگانه گردیده؟ چشده که تکه ای از آن جدا شده و!. گرفته؟
چه جای شگفتست که پیدایش آدمی نیز از پیشرفت آفرش چنین جهشهایی توانستی بود  جاییکه در پس در
  !.چه جای شگفتست که او آفریده ویژه ای باشد؟!. آنها باشد؟

امروز هوده هایی  از روی آنها دلیل میĤوریم و ما نیز پذیرفته ایم و اینها چیزهاییست که دانشمندان گفته اند و
ود و دانشمندان زمانهای آینده، آن رخنه هایی را که آینده اینها از میان ر اینحال دور نمی دانیم که در با. میگیریم

 روی زمین چیزی نابیوسیده مثال ما امروز پیدایش زندگانی را در. امروز در نظر ما پدیدار است از میان بردارند
این دانسته شود که همان پیدایش زندگانی چیزی  لیکن تواند بود در آینده زمینه روشنتر از این گردد و. میشناسیم

ولی این، سخنان ما . چنین چیزی  دور نیست. این هوده رسیده شدهه از همان پیشرفت کم کم ب. نابیوسیده نمی بوده
زیرا چگونگی هرچه بوده باشد، زندگی جز از نا زندگیست و هیچگاه نتوان  زندگی را با . را دیگر نخواهد گردانید

 جانوران، پیدایش آدمی از هر راهی بوده است باشد، جدایی همانحال را میدارد آدمی با. یکرشته کشیده زندگی ب نا
ه اینرا با آنها ب او از بوزینه یا از هر چیز دیگر بهر گونه ای بوده است باشد، بهرحال آدمی جز از جانورانست و

  .یکرشته نتوان کشید
اینها آدمی را . انیدهاین دستگاه آدمی را از جانوران  بیکبار جدا گرد. دلیل همه اینها آن دستگاه روانست

  .»آدمی اگر هم از جنس جانورانست با آنان نه یکسانست«  :اینجاست که ما میگوییم در. بیکباره باال برده
این خرد که می باید آنرا از بستگان . را می یابیم» خرد«آدمی یکی هم  ما در. اینها گفتگویی درباره روانست

این گفتگو بکار میخورد و ارجدار  نکته ای که در زیانست و سود و  وکج بد و راست و  داور نیک و،روان شماریم
بارها رخ . سودجویی نیست بند خودخواهی و هیچگاه در  آنست که این خرد در داوریهای خود آزاد است و،است

نید کسی می بی خیابان راه میروید و برای مثال چنین انگارید که شما در. داده که خرد هرکسی بزیان او داوری کرده
جیب خود ه خودخواهی خواستار است که آنرا ب. که جلوتر از شماست پولی از او بزمین افتاد و آنرا برمیدارید

وامیدارد که  را  شما . این ستم است، بد است: ولی خردتان میگوید. راه خوشیهای خود بکار برید گزارید و در
  .آنرا بخودش باز دهید  کنید و دارنده پول را صدا 

آنها چیزهای  بدها هست و جهان نیکها هست و یکی آنکه در: ین داستان دو چیز را روشن میگرداندا
 .برای همه بد است آنچه بد است همیشه بد است و . آنچه نیکست همیشه نیکست و برای همه نیکست. پایداریست

                                                 
  )دهویراین(روییدنی                    =   رستنی -١
  )ویراینده(غیر منتظره              =  نابیوسیده -2
 )ویراینده(شمرده میشود     =   بشمار است -3
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این نشان دیگری از برگزیدگی  و. بدها هست و آن خرد است آدمی نیرویی برای شناختن آن نیکها و دیگر اینکه در
  .دروست چه این نیرو تنها . آدمیست

  .یکایک آنها پاسخ داده ایمه درباره خرد نیز چون تازه سخن میراندیم ایرادهایی گرفته شده که ب
!.      بد است  پس چرا مردمان گمراه میگردند؟ نیک و کج و شما که میگویید خرد داور راست و: گفته شده

فیلسوفان که از خردمندترین آدمیان . خردها نیز کشاکش دارند:  یا گفته شده.!را از کج نمی شناسند؟چرا راست 
  . دو تن از ایشان سخنانشان یکی نبوده،بوده اند

آدمی چنانکه دارای  اینست هر. گفتیم آدمی دارای دو دستگاه جان و روان استپاسخ اینها آنست که چنانکه 
 مانند اینها رشک و سودجویی و خودنمایی و  و2سمرد  و1انگار  دارای پندار و، روان استخرد میباشد که از بستگان

اگر آدمی تنها خرد را داشتی . گمراهی  هوده اینهاست. برابر خرد اینها نیز هست در. میباشد که از بستگان جانست
  .هرگز گمراه نگشتی

از پندارهای خود چیزها  ز آنجا برخاسته که نشسته اند وهمه آنها ا: مثال کیشها را بگیرید. گمراهیها از اینهاست
سودجویی و یا از راه  گفته اند و پیروی از دلیل نکرده اند، یا از اینجا پدید آمده که فالنمرد برای خودنمایی و

اینها اگر از روی خرد بودی . یکراه گمراهی بروی آنان باز کرده راهنمایان جهان، بفریفتن مردم پرداخته وه رشک ب
  .هیچیک نبودی

همه آنها با یک تکان از  اکنون هم اگر پیروان کیشها داوری خرد را بپذیرند بیپایی همه این کیشها روشنست و
  .میان تواند رفت

 کاالهاشان جز 3فیلسوفان. بوده اند» از خردمندترین آدمیان«این گزافه است که آنان : آمدیم برسر فیلسوفان
  .پیروی از دستور آن نمایند کمتر بوده که پروای خرد کنند و پنداربافی نبوده است و

فیلسوفان . به پندار یا انگار نگرایید این دستور خرد است که بهر چیزیکه راه نیست باید دربرابرش باز ایستاد و
 دررفته و مردمان »فلسفه«نام . انگارهای خود گیج گردانیده اند این دستور را نا اندیشیده گرفته مردمان را با پندارها و

بازیچه های کودکان  ه ولی ما از فیلسوفان کارهایی می بینیم که ب. از پشت سر آن آمیغهای ارجداری را می بیوسند
  .ماننده تر میبوده

  :برای مثل میگویم
   را گردنده بگرد خورشید میشناخته چرخهایی           ستارگان ماه و بطلمیوس ستاره شناس یونانی که خورشید و

من انگاشته ام برای آنکه حساب . این چرخها انگاریست: خود او گفته است.  بود4برای گردش آنها انگاشته)  افالک(
است  فارسی و عربی بسیار با اینحال اگر شما کتابی از فلسفه که در. را بسامانی اندازم ستارگان خورشید و ماه و

انگیزه آن  فیلسوفان درباره گردش چرخها و باز کرده و» فلکیات«بدست آورید خواهید دید دری درآن بنام 
                                                 

  )ویراینده(فرض                                                                                                         =   انگار - ١
  )ویراینده.                       (هم ، خیال ، آنچه در اندیشه آدمی پدید آید و) = بر وزن نبرد(  سمرد - 2
  )ویراینده (  .میباشد» فیلسوفان فلسفه کهن« خواست نویسنده کتاب، خوانندگان فلسفه یونان و یا -3
 )ویراینده                    (فرض کردن=  انگاریدن ؛ انگاشتن -  4
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: آن گفته. است» عشق«گردش چرخها از : این گفته. هریکی از پندار خود سخنی گفته گفتگو داشته اند و»  گردش«
ببینید بروی انگاری چه پندارهایی . چرخی را ستاره ای که دروست میچرخاند هر: سومی گفته. چرخها جان دارند

  .این نشان از دوری آنان از خرد میباشد. این نمونه ای از رفتار فیلسوفانست .هاده اندبنیاد ن
  
  : این نشست چند چیز را روشن گردانیدم در

                  
  .آن پی میبریمه ـ هستی روان و اینکه چگونه ب1
 .ناکهایش به آخشیج آنستکُ ـ روان نه تنها پیرو خودخواهی نیست، خواهاکها و2

 . آدمی با داشتن روان آفریدۀ  ویژۀ برگزیده ایستـ3

 . خود در داوریهایش آزاد میباشد کج و راست و بد و ـ آدمی دارای خرد است که داور نیک و4
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  :نشســـت ســـوم 

  
  هوده های مادیـگری همــه بیپـاســـت 

  
 روان 1ستاراین جْ. پی میبریم) بهستی خردهمچنان  و(نشست گذشته باز نمودم که چگونه ما بهستی روان  در

 این جستار ،شوم است چندانکه فلسفه مادی زیانمند و. این بیپایی فلسفه مادی را نیک میرساند. بسیار ارجدار است
  .و ارجدار میباشد سودمند

ز راه این  ما ا،جان میشمارد  نمی شناسد وآدمی را همین تن و2ترسافلسفه مادی که جهانرا جز این دستگاه سُ
خشان کشیده نشانشان میدهیم که ما درآدمی جز از تن و جان رْه بینش پیروان آن فلسفه را ب جْستار، کوتاهی دانش و
یابیم ـ دستگاهی که آنان پی نبرده اند ـ  می) اندیشه هم از بستگان اوست فهم و که خرد و(دستگاه دیگری بنام روان

بدینسان  اند، و آنان پی نبرده و  این جهان مادی نیز جهان دیگری هستکه در پشت سرنشان میگیریم  همین را و
خود از زمینه گفتگو  این باره بسخن درازی نیاز هست و ولی چون در. سستی پایه های آن فلسفه را روشن میگردانیم

  .آن  نمی پردازیمه اینجا ب در بیرون میباشد
بیش  زیان زندگانیست و  این زمینه سخن ما از دیده سود وچنانکه گفتیم در اینجا از روانست و گفتگوی ما در

  . مادیگری کار میداریم3از هر چیزی با هوده های
  :نمایم باز می بیپاییش را  اینک یکایک آنها را یاد کرده  هوده های مادیگری را برایتان شمردم و

روان مادیگری آدمی را با پی. نخست هوده مادیگری بی ارج و پست گردانیدن آدمیست  چنانکه گفتیم ـ1
 از آنجاست که از گوهر روانی آدمی ناآگاهند، از آنجاست که تنها 4این دْژفهمی یکرشته میکشند، وه جانوران ب

 برتری کمی به  جان بودی جز راستش هم آنستکه اگر آدمی تنها همین تن و. گوهر جانی او را بدیده میگیرند
دارای  درو گوهر روان هست که بسیار واالست و جان نیست و دمی تنها تن و آولی چنانکه گفتیم. جانوران نداشتی

مانند اینها  دوستی و آمیغ پژوهی و آبادی و دلسوزی بدیگران و خیمهای بسیار ستوده ای از نیکخواهی بجهان و
  .از جنس جانورانست با آنان نه یکسانست آدمی اگر: دوباره میگویم. میباشد

میوه درخت آفرش . آفریده ویژه است، برگزیدۀ آفریدگانست .بوزینه است گو باشدآدمی اگر برخاسته از 
  .است

                                                 
  )ویراینده                     (مبحث       =   جستار -١
  )ویراینده(محسوس                          =  سترسا -2
  )ویراینده(نتیجه                                =   هوده - 3
 دشوار باز   دشمن و  دشنام ،  هنوز در وده کهب) دْش (  نخست   پیشوند  این . میدهد )بدی که با درشتی توأم باشد  (  پیشوندیست که معنی) =  لُژ بر وزن(   دْژ - 4

 )ویراینده(بدفهمی       =            دژفهمی.مانده
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از خودخواهی آدمی میدانند که خود را برگزیده  اینسخنان ریشخند میکنند وه ب) پاردیان(پیروان مادیگری 
  .پندارد می هر خود بُ را آفریده  جهان آفریدگان میشمارد و

آدمی بدانسان که ما          !. سخن با دلیل چه جای ریشخند است؟. د نیستجای ریشخن:  ولی می باید گفت
 دست  باال یکرشته کشید وه این غلطست که شما آنرا با چهارپایان ب. می شناسیم در رشته دیگر آفریدگان نیست

  .این دْژفهمی از شما بوده. بوزینه نشانید لیمور و
 نیز ،میان زیندگان در .ندگان و زیندگان برتری بدیگران میدارند جنب،درمیان آفریدگان: چیزیست بسیار روشن

پذیرفته یک فزونی  مغزی که فلسفه مادی نیز آنها را شناخته و گذشته از فزونیهای تنی و. آدمی از همه برتراست
وشیهای  زنجیر خودخواهیند و هریکی جز در پی خۀپا بست  دست و،میانست، و آن اینکه جانوران بسیار ارجداری در
آدمی اگر گوهر روانیش نیرومند گردد، سرچشمه . دست و پایش باز است  آزاد و،ولی آدمی. خود نتواند بود

دادگری و اینگونه خیمهای بسیار واالست و اینها چیزهاییست   نیکخواهی وآبادی دوستی و2ناکهایشکُ  و1خواهاکها
  . دلیل آنکه آدمی برگزیدۀ آفریدگانست اینهاست. خود مایه شایندگی او میباشد که جز درو نیست و

این میدانیم این زمین را بهر آدمیان آفریده و . هر که آفریدهما نمی دانیم خدا آنرا بُ اما جهان بسیار بزرگست و
تا آنجا که تواند ( از بدیها این میدانیم که زمین را بدست آدمیان سپارده که آبادش کنند و. زیستگاه آنان گردانیده

  .بپیرایند) بود
  3.هم شایایند  هم توانا و،آدمیان براه بردن آن زمین سپارده بدست آدمیانست و

قرنهای نخست  یاد من میĤورد اندیشه ای را دره  ب،این باره گفته این گفتگو درباره آدمی وآنچه فلسفه مادی در
میبود و ) یا یکی بودن هستی( »وحدت وجود « 4 چون یکی از آموزاکهایش.اسالمی هنگامیکه صوفیگری بشرق آمد

این بود کوک . دایندجْ این بکسانی خوش می افتاد که میشنیدند خدایند  و از خدا نَ،همه را با خدا یکی میشمرد
از یکسو در بازار ها به گدایی میپرداختند و شکم خود را با صد . میشدند و بمیان می افتادند و خدایی میفروختند

  .میگفتند» سبحانی ما اعظم شأنی« یکسو الف از خدایی زده از پستی پر میگردانیدند و
میانست کیفر الفهای خنک  آموزاکهای مادیگری و به پای بوزینه آوردن آدمی که امروز در: می باید گفت

  .آنروزیســت
ان نخست  بار که درکتابهای صوفیان داست:  خود را در این زمینه چنین باز مینماید5شهایهِیکی از آشنایان سُ

 با. خانه را زدند و مژده آوردند که تو پادشاه شده ای تو گفتی در. را خواندم  بسیار بخود بالیدم»  وحدت وجود«
لیس «نزدیک میبود همچون شبلی و بایزید بمیان افتم و آواز  . »هیهای ما خدا میبوده ایم و نمیدانسته ایم« :خود گفتم

 پراکنده شد  چیزهایی از فلسفه داروین از راه کتابهای مصری در ایرانچندی نگذشت که. برآورم» فی جبتی الی اهللا

                                                 
  )ویراینده(آنچه خواسته شود                =  خواهاک -١
  )ویراینده(آنچه کنند ، اعمال                   =   کُناک -2
  )ویراینده       (شایسته                                 =   شایا -3
  )ویراینده(تعلیمات ، آنچه آموزند       =   آموزاک - 4
 )ویراینده(احساس                                    =  سهش - 5
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تو گفتی مرغی . من پدید آورد سهشهای شگفتی در بمن بسیار بد افتاد اینکه شنیدم آدمی زاده بوزینه است و و
  .فتادممن از آن باال بزمین ا بلند میپریدم،  ناگهان پرها و بالهایم کنده شد و فضای بسیار میبودم که در

 اندیشه های  آن بازگشت  گری را ـاین اندیشه های مادی. ولی ناراست نیست. آمیز است سخن شوخی این
 ویژۀ  آفریدۀ . نه همپایه  بوزینه است آدمی نه خدا میبوده و .نه این نه آن و: بهرحال ما میگوییم. صوفیانه توان شمرد

  .برگزیده ایست
 ژفهمی از دو این دْ.بودنست نومید   نیکی آن  از و   نیکی پذیر  ندانستن  آدمی را مادیگری  ـ  دوم  هوده 2 

ناکهای آدمی را جز خودخواهی ندانسته اند و پیداست که با چنان کُ یکی آنکه سرچشمه خواهاکها و: جا برخاسته
ه جانوران نیکی دیگر اینکه آدمی را بپای جانوران برده اند و خود پیداست ک. حالی نیکی ازو چشم نتوان داشت

  .ناپذیرند
پستی خیمهای آدمی . ازآنسو این بیگفتگوست که آنچه در نهاد کسی یا چیزی نهاده شده دیگر نتواند بود

  .آنها نتوان بسته همانهاست که بوده است و هست و امید دیگر شدن ب
آدمی با جانوران .  نیستناکهای آدمی تنها خودخواهیکُ سرچشمه خواهاکها و. اینها پاسخ داده ایمه ولی ما ب
 نهاد کسی یا چیزی نهاده شده دیگر نتواند آمدیم که آنچه در. این باره جای گفتگو باز نمانده در. یکسان نمیباشد

دو را  هر بدیها  بدانسان که ما گفتیم آدمی نیکیها و. ولی دلیل نیکی ناپذیری آدمی نتواند بود. اینسخن راستست. بود
  .از نهاد خود میدارد

  :دستگاه است بدانسان که باز نمودیم آدمی در کالبد خود دارای دو
 ستمگری و فروشی و خودنمایی و برتری کینه و خشم و آز و  رشک وۀخیمهای ناستود یکی دستگاه جان با

  .مانند اینها که بسیار است چاپلوسی و
 شرم و دلسوزی بدیگران و هی و نیکخواهی و آبادی دوستی و آمیغ پژوۀدیگری دستگاه روان با خیمهای ستود

  .خرد نیز از بستگان روانست چنانکه گفتیم فهم و اندیشه و. مانند اینها که کم نیست
همچون  کفه  پیکار وکشاکش است و هم در اکنون سخن درآنست که این دو دستگاه درکالبد آدمی همیشه با

. یکی نیرومند بود آندیگری از نیرو خواهد افتادهمانکه . ترازو همینکه یکی باال رفت آندیگری پایین خواهد آمد
از  توانا گردیده گوهر جانی را بزیر فرمان گیرد و اینست نیکی آدمی از آنراه است که  گوهر روانی او نیرومند و

  .بدیهای آن جلو گیرد
.  د گردید؟ خیمهای او چگونه ستوده توان.ستار بسیار ارجداریست که آدمی چگونه نیک تواند بود؟این خود جْ

آدمی . به گفتگو نیاز نمی دارد  خود روشنست و،ولی از گفته های ما .این باره دیگران سخن ارجداری نگفته اند در
  . میباشد1برای نیرومندی روان نیز بیش از همه شناختن آمیغها دربایست. خردش نیرومند گردد باید روان و

زندگانی بیناتر   باز نماییم و آنان را در شناختن جهان وهنگامیکه ما آمیغهایی را بکسانی: چیزیست آزموده
. زیان بدآموزیها از همین راه است. وارونه آن نیز آزموده گردیده . خیمهاشان نیز ستوده خواهد گردید،گردانیم

                                                 
 )ویراینده(الزم              =   دربایست - ١
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 خیمهای پست ،مغزها جا باز کرده جهان پراکنده شده و بدآموزیهای آن در ازروزیکه مادیگری درچنانکه گفتیم 
  .جهان فزونتر شده است دمیان چیره تر و نیرومندتر بوده و بدی درآ

 میشمارد بسود اوست نیک  هرچه را میخواهد وهرکس. جهان نیست بدی در ـ  سوم  هوده آنست که نیک و3
سرچشمه دریافتهای آدمی مغز «: برای این دلیل آورده میگویند. هرچیز را نمی خواهد و بسود او نیست بد میشمارد و

  »1ناییدهر چیزی از درون و بیرون درآن تواند هُ مغز نیز ماده است  و. اوست
هرچه  این راست نیست که هرکس هرچه بسود اوست نیک میشمارد و. ما بیپایی اینها را نیز روشن گردانیدیم

بسیار . بد خرد آدمیست ترازوی نیک و. زیان هرکس نیست  سود و،بد ترازوی نیک و. بسود او نیست بد میشمارد
  .شناسیم ما آنها را نیک می چیزهاست که بسود ماست و ما آن را بد میشماریم، بسیار چیزهاست که به زیان ماست و

همان  در. او دهمه فالن گرسنه که من در کوچه می بینم به زیان منست که پولی یا نانی ب: صدها مثل توان آورد
مرده و     فالنمرد پولی نزد من داشته و. از آن خودداری نمی کنم او نیک میدانم وه حال من دادن پول یا نان را ب

لیکن من آن را بد میدانم و . آنرا بروی خود نیاورم دست نداشته، بسود منست که وام خود را نپردازم و نوشته ای در
جهودان بدی نصر پادشاه آسوری چند هزار سال پیش ب بخت. بسراغ بازماندگان او میروم و وام خود را میپردازم

  .شمارم می بد  همان حال آن را نه سود و در مرا از کارهای او نه زیانست و. کرده
. آنچه بد است به همه بد است. آنچه نیکست به همه نیکست. بدها چیزهای پایداریست نیکها وچنانکه گفتم 

  .نایشی نیسترا درآن هُ زیان سود و
این چیزیست . گراید و هنگامی که زیان دارد از آن رم خوردآن ه آری آدمی هنگامیکه از چیزی سود دارد ب

گرایش  در پشت سر آن. ولی این گراییدن و این رمیدن، آن چیز را نیک یا بد نتواند گردانید. هرکسی هست که در
  .آن داوریسته نیکی یا بدی بسته ب و رمش، داوری خرد هست و

ولی آنان کسانیند که . زیان خودشانست  سود و،بد وهستند کسان بسیاری که ترازوشان برای شناختن نیک 
  .خردهاشان بیکاره است که ما اگر روانهای آنها را توانا گردانیم از آنحال بیرون خواهند آمد روانهایشان بیمار و

 بیرون در چیزی از درون و هر مغز نیز ماده است و سرچشمه دریافتهای آدمی مغز اوست و«: اما اینکه میگویند
 هیچ چیزی از درون ،نیکی شناخته باور کرده ایمه چیزی را که ما ب. ، ما این دلیل را راست نمی یابیم»ناییدواند هُآن ت
مثال ستمگر بودن بختنصر و بدی کارهای او را که ما . نایید و آن باور را دیگر نتواند گردانیدبیرون درآن نتواند هُ و

  .ناییدو نتواند هُ ناییدرآن نخواهد هُبیرون د درون و باورکرده ایم هیچ چیزی از
  ـ  فلسفه مادی خرد را که گرانمایه ترین داشته آدمیست نمی شناسد و نیرویی را در آدمی که داور نیک و4 
  .یکی از زهرناکترین هوده های آن فلسفه اینست. سود و زیان باشد باور نمی دارد بد و

مثلها  در آدمی نیرویی برای شناختن آنها گزارده شده و ت وبدها هس جهان نیکها و بارها نشاندادیم که در
  .نیازی بگفتگوی دیگر نیست همان گفته ها و مثلها برای نشان دادن بیپایی اینسخنان بس میباشد و. آوردیم

                                                 
 )ویراینده(اثر کردن        =   هُناییدن -١
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دراین باره دلیل آورده   . نشست نخست نوشته دکتر ارانی را برایتان خواندم در .دراینجا سخن دیگری هست
 تجربه بما نشان میدهد که اگر .فکر یکی از خواص این ماده است مغز ماده و. فقط با مغز میتوان فکر کرد«: میگوید

ساختمان و طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر  تغییرکند در) ، درجه حرارت، رطوبت وغیره نور( محیط مادی
  .»مغز نیز کامال تابع  آن قانونست. آن بظهور میرسد
ولی از سوی دیگر ما نیز دلیلهای استوار برای گفته های  . باید پذیرفت  دیده دانشها راستست و میاین سخن از

او معنی دمکراسی یا  چنین انگارید شما با کسی سخن میرانید و: یکبار دیگر  این مثل را یاد کرده ام. خود میداریم
ا این بهتر است یا فرمانروایی خودکامانه آی: آنگاه از شما می پرسد مشروطه را برای شما روشن میگرداند و

 دموکراسی یا مشروطه را بهتر خواهید ،بیگمانست که از روی داوری خرد. آیا شما چه خواهید گفت؟. پادشاهان؟
) نور، درجه حرارت، رطوبت و غیره(آیا . دیگر تواند بود؟» محیط مادی«با اکنون ببینیم آیا این اندیشه شما . دانست

 که باور شما را درباره  مشروطه هیچ چیز از میان بیگمانست. بیگمانست که نتواند بود.   تواند بود؟در آن کارگر
در روی یخها بزندگی  میان گرمای سوزان آنجا زیید یا بقطب شمال بروید و آفریقا روید و دره اگر شما ب. نتواند برد
چار ستم پادشاه خودکامه ای گردیده بزندان افتید یا اگر شما د.  داوری شما همان خواهد بود که بوده است،پردازید

همان هنگامیکه  در. ناییدشما نخواهد هُ در کشوری بفرمانروایی خودکامه برسید، هیچیکی از اینها خودتان در
  .خرد خودتان  دموکراسی را بهتر از آن خواهید دانست  با،بمردم فرمان میرانید فرمانروای خودکامه هستید و

استوار   هر دو راست و،این گفته  آن گفته دکتر ارانی و.گره را چگونه باز توان کرد؟.  چیست؟پس اینها 
  .پس چه باید گفت؟. حالیکه با هم ناسازگار میباشد در. است

گفته دکتر دربارۀ مغز مادی همه راستست . خرد نیرویی جز از مغز مادیست: گیریم ما از اینها چنین نتیجه می
ما درباره روان نیز میگوییم جز از دستگاه . خرد از بستگان روانست: چنانکه گفته ایم. غز مادیستولی خرد جز از م

  .مادیست
هرچه هست هستی خرد چیزی بسیار . من نیز بیش از این نمی رانم. این باره بیش از این سخن نتوان راند در

  .باشدروشنست و یکی از لغزشهای بزرگ مادیگری نشناختن این نیروی آدمی می
چنانکه میدانید یکی از نویسندگان این روزنامه تکه ای درباره . روزنامه پند داشته ایم درباره خرد سخنی نیز با

ولی چون برخی جمله های . من نوشته که چندی پیش من درآن باره گفتگو کردم و پاسخهایی دادم دکتر ارانی و
  :ی پردازماینجا دوباره از آنها بسخن م  در،آن درباره خرد است

را از تحت سلطه احساسات یکباره درآورد  میخواهد نفس انسان. براه خطا میرود«: نویسنده درباره من میگوید
غافل از اینکه تحقیقات علمی روانشناسی جدید حد فاصل بین . و عنان اختیار جامعه را بدست عقل مطلق بسپارد

 ،آنچه امروز  نژاد  بشر  احتیاج دارد تکمیل عقل نیستاحساسات را از میان برداشته و مسلم ساخته که  عقل و
  .»تهذیب عواطف و استیالی غرائز است

روانشناسی جدید حد فاصل بین عقل و احساسات را از میان «: گفتگوی ما بیش  از همه درباره این جمله است
  .»برداشته است
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ید که ما نام می بریم و داور نیک و بدش اگر آن خرد را می گوی!. شما کدام خرد را می گویید؟: ما می گوییم
  .اگر چیز دیگری را میگویید ما را با آن کاری نیست.  روانشناسی آنرا نشناخته است،میشماریم

کمی دانش ه بجای اینکه پی ب. چگونه از دانشها به گمراهی می افتند. ببینید چگونه فریب دانشها را میخورند
  .کشند می رخ ما ه  گفته های دانشمندان را ب،ندبرند و بازگردند و آنرا درست گردان

» آنچه امروز نژاد بشر احتیاج دارد تکمیل عقل نیست تهذیب عواطف واستیالی غرائز است«: اینکه میگوید
که بکار می برد پاسخ » تهذیب«واژه . گوینده اش توان درآورده از خود این جمله پاسخ ب. همچنان جای ایراد است

» عواطف«آدمی  پس پیداست که در. است» پاکیزه گردانیدن«واژه عربی و معنی آن  » تهذیب «.او را تواند داد
آنچه عواطف ناپاکیزه را از عواطف «: اینست ما می پرسیم. ناپاکیزه نیز هست که باید آنها را نیز پاکیزه گردانید

 شما نمی  جز خرد که ما میگوییم وآیا!. کدام نیروست که این کار را تواند کرد؟!. پاکیزه جدا گرداند چیست؟
  .»!.آدمی هست؟ ناپاکیزه در  نیروی دیگری برای شناختن چیزهای پاکیزه و،پذیرید

جای شگفتست که این جوانان در زندگانی بیرونی خود، از بامداد تا شام، پیاپی نام خرد را می برند وکارهای 
یکی که نیکوکار است ه  میگیرند و ب1 بد کرده خردهیکی کهه ب. داوری خرد می سپارنده نیک یا بد مردم را ب

 دریافتهای خدادادی خود را فراموش کرده بگفته های نارسای ،دانشها میرسنده ولی چون ب. خشنودی نشان می دهند
 اینها نیز آن را بکنار ،چون دانشها خرد را نشناخته. برخی دانشمندان ارج میگزارند و خود را پابند آنها میگردانند

  .میگزارند
. چیست» عواطف«من نمیدانم خواست این نویسنده از  . همین گفتگو زمینه نیکیست که خرد شناخته گردد

آنچه ما . چه چیزهایی را نشناخته اند نمیدانم در روانشناسی چه چیزهایی را از حالهای مغزی آدمی شناخته اند و
  :باز می نماییم همه فهم آنها را  ۀاینک با زبان ساد میدانیم درآدمی چند رشته حالهاست و

باغی  میخواهد در. مثال میخواهد موسیقی شنود. الف ـ  هوسها یا چیزهاییکه آدمی آنها را خود بخود میخواهد
  .میخواهد گلی را ببوید. بگردد

ی مثال از کس. آید  پیشĤمدی یا رخدادی در درون او پدید می2وندیا چیزهاییکه بشُ) احساسات(شها هِب ـ  سُ
بدبختی میبیند و اندوه  کسی را در گرفتاری و. او میرسد  شادمان میگردده دشنام میشنود خشمناک میشود، مژده ب

  .میخورد
 .دوست خود مهر می ورزده مثال بفرزند خود مهر می ورزد، به زن خود مهر می ورزد، ب. پ ـ  مهرها

سوزن آمپول به . ز بانگی ترسیده بی اختیار میگریزدمثال ا. ت ـ  غریزه ها یا چیزهاییکه بی هیچ اختیاری میکند
  .میزند بی اختیار وا تنش نزدیک میشود 

که گفته  میشود » عواطف و غرایز احساسات و«بیگمان . من اینها را برای مثل یاد کردم از این گونه بسیار و
  .بیرون از این چند چیز نیست

                                                 
  )ویراینده                   (ایراد      ) = بر وزن مرده(   خرده -١
 )ویراینده(دلیل ، موجب               =   شُوند -2
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: دو گونه استه  مثال هوسها ب.مستأبدش تو  نیک و،این چیزها که درآدمی هست اکنون سخن در آنست که 
. این دو یکی نیست. یکبار میخواهد در باغی بگردد و هوا خورد مست گردد و یکبار آدمی میخواهد باده گسارد و

  .آن زیانمند و این سودمند یا بی زیانست
 را ازو خواسته یکبار چون کسی طلب خود. یکبار از کسی ستم دیده خشمناکست: سهشها نیز چنانست

 .اینها نیز یکی ستوده و یکی ناستوده است. خشمش گرفته

  .یکبار زن مرد دیگری را دوست میدارد مهرها نیز یکبار بفرزند خود مهر می ورزد و در
  .غریزه ها نیز یکبار از آتش میگریزد و یکبار از سوزن آمپول پس می زند در

اکنون می باید دید آنچه نیکهای اینها را از . ا بد ها  توام میباشدچیزیست بسیار روشن که در همه اینها نیکها ب
آن نیرویی که .  دانشها هرچه گفته است بگوید،در همین جاست که ما بخرد پی می بریم. هم جدا گرداند چیست؟

  .اینست همه چیز باید پیرو خرد باشد گرداند خرد است و ها را از هم جدا می نیکها و بدهای همین
همه : ما گفته ایم. ما نگفته ایم هوس یا مهر هیچگاه بکار نرود. فته ایم که جلو سهشهای آدمی گرفته شودما نگ

 .از بدها جلو گیرد به نیکها راه دهد و. اینها باید در زیر نگهبانی خرد باشد که نیکها را از بدها جدا گرداند

  .نشناسی با این نمی سازد کمی از سوی اوستاگر روا. اینسخن هیچ ایرادی نتوان گرفته ب اینست سخن ما و
.  »!روانشناسی حد فاصل میانه عقل و احساسات را برداشته است«: بهرحال اینسخن بسیار نابجاست که گفته شود

  !.کجاست؟» احساسات«کجا و » عقل«
ی شناخته جهان جز نبردگاه میان زندگان و  ـ  پنجم هوده فلسفه مادی آن بوده که زندگانی جز نبردی در5
 همانست که سرچشمه خواهاکها 1ژفهمیمایه این دْ. این یکی از هوده های بسیار زیان آور آن فلسفه است. نمیشود

جاییکه هرکسی تنها خود را بخواهد و همه چیز را برای خود  در . آدمی را جز خود خواهی نمی شناسندناکهایوکُ
درآنحال آدمیان . نبرد خواهند بود کشاکش و  با یکدیگر درهمیشه یکجا میزیند  خواهد پیداست که مردمی که در

ته دره ای جایی گزینند و جدا از دیگران زندگی بسر برند  هرخاندانی در باالی کوهی یا در هم نزیند و یا بایستی با
  .نبرد داده همیشه در کشاکش باشنده یا تن ب و

درو . ناکهای آدمی تنها خودخواهی نیستوکُسرچشمه خواهاکها . ولی ما بیپایی اینرا روشن گردانیدیم
مانند اینها نیز هست که از روی آنها  خواهاکها وکناکهایی از سرچشمه نیکخواهی و داد دوستی وآمیغ پژوهی و

  .تواند زیست
  :کوتاهشده سخنان ما درآن باره اینست

 زندگانیش جز نبرد و ،زیداکنون اگر بخواهد از روی گوهر جانی . جانی وروانی: آدمی دارای دو گوهر است
و اگر بخواهد . سگان می دارند و همیشه باهم گالویزند جز همان  نخواهد بود که گرگان و. کشاکش نخواهد بود

بجای نبرد و کشاکش، با یکدیگر دلسوزی  زندگانی آدمیانه بسیار ستوده ای خواهد داشت و  یک،از روی روان زید
  .و دستگیری خواهند داشت

                                                 
 )ویراینده(بدفهمی               =    دژفهمی -١
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نیکخواهان که برخاسته اند .  درجهان  اینست که آدمی از روی روان زید و زندگانی آدمیانه داردهمه کوششها
  .دین برای اینست. قانونها برای اینست. این راه کوشیده اند در

آدمیان را . لغزش بزرگ فلسفه مادی همینست که میخواهد مردمان را بزیستن از روی گوهر جانی وادارد
  .بازگرداندبزندگانی جانورانه 

دین برای همینست که کسانی بنام دانشمند برنخیزند که از . دین روشن خواهد گردیده از همینجا نیاز ب
هایهوی بجهان اندازند و مردمان را گمراه گردانیده بسوی پستی و جانوری  هوده های غلطی گیرند و نافهمیهای خود

  .ا جلو گیرددین برای همینست که از اینگونه نافهمیه. بازگردانند
ه ب جوانانیکه خود را از دین بی نیاز میدانند و هنگامیکه نام دین را میشنوند شانه می اندازند اینها را بشنوند و آن

  .نافهمیهای خود پی برند
ـ  هوده ششم فلسفه مادی این بوده که نیکخواهان جهان را خوار می گرداند، زردشت وکنفوسیوس و موسی 6

 از دیده ،زمان خود گامهایی آنرا پیش  برده اند یکی در هر نیکی جهان کوشیده ه گران که بمحمد و دی و عیسی و
  .فلسفه مادی جز سود جویانی نبوده اند

را جز سود جویانی   یکی آنکه نیکخواهان :دو لغزش بزرگی دچارنده این باره دانشمندان مادی ب در
آرزوی شکمچرانی سخنانی ه بهوس و یا ب ارانی که برخاسته ودیگری آنکه جدایی میانه آنان با فریبک. نمیشناسند

  .نمی گزارند، دسته ای را پیرو خود گردانیده اند گفته 
راه نیکی جهان با حسین منصور حالج  چنانکه گفتم در نزد دکتر ارانی پیغمبر اسالم با آن کوششهای مردانه در

ه شما از همینجا ب. اینرا نیز سودجویی برانگیخته است. ودهآنرا سودجویی برانگیخته ب. پندارباف هوسباز یکی بوده
  .کجی اندیشه های مادی پی توانید برد

  
ه ما می توانیم ب. ازگوهر روانی او ناآگاه بوده اند سرچشمه این لغزش  نیز همان بوده که آدمی را نشناخته و

هنگام دیگری سخنان گشاده  ما در این باره درچون  و. خود را نمی شناخته اند: پیروان مادیگری ایراد گرفته بگوییم
  .بسخن ادامه نمی دهیم اینجا بهمین اندازه بس کرده   در1و روشنی گفته ایم و آنها چاپ شده

  
  . بیپا بودن هوده های شش گانه فلسفه مادی را روشن گردانیدم،این نشست در
  
  
  

                     
  

                                                 
  » دین و جهان« کتاب - 1
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  : نشســـت چهـــارم 
  

  .هایـی مـــی کننـــد؟چـه گزارشــ
  

از جمله یکی از جوانان . ایرادهایی برخاسته انده سخنان ما درباره روان که انتشار یافته برخی درس خواندگان ب
  .این نشست واگزاردمه در پایان نشست گذشته بسخنانی پرداخت که من پاسخش را ب

 پیروان ،دلیل هستی روان میگیرید یشمارید ودلسوزانه که شما از آدمی م کارهای نیکخواهانه و«: آنجوان گفت
 سرما لخت  می بیند و گویند کسیکه بینوایی را در می. اینها نیز از خودخواهیست: گویند فلسفه مادی پاسخ داده می

ه ب.  از آنروست که میگوید مبادا من هم بچنین روزی افتم،او می پوشانده دلش می سوزد و رخت خود را درآورده ب
  ».او می پوشانده ندگی خودش رختش را بیاد درما

  : اینست به پاسخش می پردازم. این را من از دیگران نیز شنیده بودم
. پاسخ برخاسته ایده سخنی را همانکه شنیده اید ب. این رفتار دانشمندانه نیست: آنان بگویمه نخست می باید ب

ه  نافهمیده و نا اندیشیده ب، خودشان ناسازگار یافتنداین رفتار مالیانست که همانکه سخنی شنیدند و با دانسته های
  .پاسخ   می پردازند

ه این سخنان ب. پاسخی برخیزیده  پس از زمانی ب،را بیندیشید و بسنجید شما بایستی آنها.   اینسخنان ما تازه است
  .مدآ پندارید نیست و بیگمان تکانی از راه اینها در روانشناسی پدید خواهد آن آسانی که می

چه دلیلی میدارید که کسیکه . چیزی را از معنی ساده خود بیرون بردنست. است) تأویل( دوم این گزارش 
نشانی از  او سوخته وه که می بینیم دلش ب ما. یاد بینوایی خودش میباشد؟ه  ب،دست او را میگیرد بینوایی را می بیند و

  !.آیا هر چیزی از روی دلیلی نباید بود؟!. می یابید؟ در ز کجا پس شما آنرا ا. میان نمی بینیم آنچه شما میگویید در
  .اگر با این گزارشها باشد راه دانشها بسته خواهد شد. دانشمندانه نیستهم این رفتار 

دیروز از . متقلب است«: از یکی از دوستان گله میکرد و میگفت داستان شما داستان کسیست که نشسته بود و
دوستش رسیده پول را پرداخت و سپاس   آن،میان همین سخن در. »نیاورده وز بیاورد ومن وامی گرفته که امر

میخواهد خود را خوشحساب . اینهم از تقلبش است«: ولی آنمرد بسخن خود دامنه داده چنین گفت. گزارده راه افتاد
پنداشتی نخواهد آورد و  می!. پس میخواستی چکارکند؟: شنوندگان ناچارشدند ایراد گرفته بگویند. »وانمود کند

  !.باز میگویی متقلب اســت؟ اکنون که آورده . میگفتی متقلب است
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اگر کالهش را از سرش برمیدارم میگویند از    «: بگفته یکی از یاران.  شما نیز همان رفتار را میکنید
م که از خودخواهی پس چکار کن.  باز میگویند از خودخواهیست،اگر کاله خود را بسرش میگذارم. خودخواهیست

  .»!نباشد؟
 آدمی را دیده اید که در.  شما که مغز آدمی را نشکافته خودخواهی را در درون آن با چشم خود ندیده اید

از آنجا پی برده اید که درو چنان . تنها خوشی خود را میخواهد گیرد و را بدیده می کارهایی که میکند تنها خود
آخشیج آن ه  باید پی برید که خیمی هم ب، آنها نشان میدهیم1آخشیجه کارهایی را باکنون که ما . خیمی هست

  .اینکه همه اینها از خودخواهیست کار بیجاییسته فشاردن ب دیگر پا. خودخواهی درو میباشد
 من. کسانی از غزالی سخن رانده ستایشها میسرودند. کتابخانه ای رفتمه یادم می افتد روزی در تبریز  به  ب
 جاهایی را که سخنان بسیار بیخردانه نوشته ،درآنجا میبود گرفته او را که تازه چاپ شده و» الملوکه نصیح«کتاب 

شما که غزالی را ندیده بودید تا : گفتم. »او بسته انده اینها را ب. اینها از غزالی نیست«:  چون خواندند گفتند. نشاندادم
 شما نیز شنیده درباره اش         ،همانها مایه شناختگی او گردیده نده است وخود او را بشناسید، کتابهایی از او ما

 باید از آن ،خوانید و می بینید سخنانش بیخردانه است  اکنون که همان کتابها را نیک می.خوش گمان بوده اید
غزالی و کتابهایش این جدایی انداختن میانه خود . بدانید که مرد سبک مغزی بیش نبوده خوش گمانی بازگردید و

  .بسیار بیجاست
ولی رفتارشان جز . از کتابهای دانشمندان بهره جسته اند اینان درس خوانده اند و. اینان نیز همانرا باید گفته ب

برابر دلیل  یاد گرفته اند رها نکنند و در  را که شنیده اند و میخواهند چیزی. رفتار آخوندانه یا عامیانه نیست
  .پاسخهای پرت می پردازنده  بایستادگی نموده 

 شما«:  پس از چند روزی باز آمده چنین میگوید رفته و یکی از اینان سخنانی با من رانده و از پاسخ درمانده و
 دیگری از بیرون خود را بمیان آتش می اندازد و او را رها ، سوزانی گردیده کسیکه دچار آتشِ:مثل زده میگویید

حالیکه اینهم از راه   آورید که کارهای آدمی همه اش از راه خودخواهی نیست؛ درمیگرداند و اینرا دلیل می
اگر من بجای این به آتش : پیش خود استداللش اینست کسیکه این کار را میکند مسلما در. خودخواهی میباشد

لی است که این  همین استدالل دلی.؟  بدم نمی آمد،بیرون ایستاده بمن کمک نمی کردند افتاده بودم وکسانی در
  .»از روی خودخواهیست.  آنها نیز برای خودمانست،نیکیها که ما میکنیم

ولی . این گیرنده ترین دلیلست که بدستتان افتـاده اندیشه بکار برده اینرا پیدا کرده اید و نشسته و  رفته و:گفتم
قاعده ایست . قاعده دادگریست»  آنچه بخود سزا نمی شناسی بدیگران سزا نشناس«زیرا اینکه . اینهم درست نیست

  .آخشیج آنه ب قاعده ایست بزیان خودخواهی و. که از گوهر روانی برخاسته است
مثال جانوران هریکی آنچه دلش . آنانکه سرچشمه کارهاشان خودخواهیسـت بیکبار از این قاعده ناآگاهند

کودکان که گوهر روانی آنها . دهرگز چنین چیزی بیادش نخواهد افتا خواست بزیان دیگری خواهد کرد و

                                                 
  )ویراینده(ضد ، نقیض         =   آخشیج - 1
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دارد   بازیچه ای که یکی دوست می .دارند این قاعده نمیه هرگز پروایی ب ناتوانست هرچه خواستند بهوس میکنند و
  . ولی اگر دیگری از دست او ربود گریه آغاز میکند.رباید از دست کودک دیگر می

بند آن نباشند که اگر دیگری بمن ستم کند   درستمگران که ستمها کنند هیچگاه.  در بزرگان نیز چنانست
  .ناییداگر شما همین را بیادش آورید باز درو نخواهد هُ. خواهم رنجید

روزی با من گفتگو     . جو کردهفراموش نکرده ام وحید دستگردی سخت رنجیده میبود که عشقی او را هُ
  من  مثل « : از  این گفته  رنجیده  گفت. بودیدآخر  شما  هم  شهاب السلطنه  را  هجو کرده  : میداشت  گفتم

  »!..شهاب السطنه ام؟
خواهند خود را با دیگران در ترازو گزارند و از روی آن قاعده  آنانکه گرفتار خودخواهیند هیچگاه نمی

  .دهد و نخواهد داد خودخواهی چنین فرصتی به آنان نمی. داوری کنند
 و گرگی خود را بگله ای زد: داستانیست از روسی ترجمه شده. ده اممثل نیکی بتازگی در روزنامه ها خوان

آن  در. پهلوی آن بخواب رفت بازمانده را گزارده در  تا توانست خورد و،باالی کوه برد در گوسفندی را ربود و
آواز  هگرگ ب. استخوان گوسفند را ربوده گریخت آنجا رسانیده کمی از گوشت وه میان بزمجه ای آهسته خود را ب

  .خودخواهان همین حال را میدارند»  !آی مردم  این مال مرا می برد«: فریاد برداشت پای او بیدار شده 
اکنون سخن درآنست که یکی ماننده آن گرگ است که برای آنکه شکم خود را سیر گرداند گوسفندی را   

. رد و شما نام آنرا خودخواهی می گزاریدهیچ فلسفه ای نمی دا نابود میگرداند و پروایی بهیچ قانون و می کشد و
یکی هم ماننده آن جوانمردیست که چون کسی را درون آتش می بیند خود را دچار گردانیده به رهاییش می شتابد 

  .پیداست که این دو کار یکی نیست. پیداست که بسیار غلطست. شما اینرا هم خودخواهی می نامید و
ولی دو چیز را فراموش . بخوانید» خودخواهی« دلتان میخواهد این را نیز بنام شما اگر .  ما در بند نام نیستیم

دیگری . این بسیار نیکست،  بسیار خجسته است. یکی اینکه این خودخواهی جز از آن خود خواهیست:  نگردانید
 و با جانوران یکی     این بود او را نیکی پذیر  نمیدانستید آنکه شما از این رشته کارهای آدمی نا آگاه می بودید و

  . گردید1ستواناکنون که اینها را شناختید باید بخطای خود خَ می شناختید،  و
چون پاسخ شنیده درماند  یکداســتان دیگر آنســت که یکی از آنان با من گفتگو کرده ایراد هایی میگرفت و

شما بیاد من می اندازد آنرا که روزی مالیی  این سخنان :گفتم .»اینطور نیست که شما هیچ اشتباه نکنید«: گفتچنین 
این عقیده مذهبی . معصوم آن چهارده تن بودند که آمدند و رفتند. شما معصوم نیستید«: بنزد من آمده چنین میگفت

 خود می شناخت که در گفته های من اشتباه باور 2آخوندک بایای. »اشتباه باشیمه بیانات شما قائل ب ماست که در
این چه سخنیست . راستی که آخوندهای فرنگی هستید. شما نیز همانحال را می دارید.  هیچی پیدا نکندکند اگر چه
  .شما اگر ایرادی بسخنان من میدارید بگویید وگرنه بپذیرید!. که میگویید؟

                                                 
  )ویراینده(معترف               =   خَستوان - ١
 )ویراینده                    (وظیفه     =  بایا -2
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نکته دیگری که خطای شما را روشن تواند گردانید آنست که کارهایی که ما از آدمی نشانداده میگوییم از 
جانوران   این کارها در،شما آنها را نیز از سرچشمه خودخواهی میشماریـد داد دوستی است و رچشمه نیکخواهی وس

  .نیست
اسب درشکه که پایش می لغزد و بروی . مهربانی نمی دارند یکدیگر دلسوزی وه چنانکه گفتیم جانوران ب

اگر دلسوزی نیز از راه . پهلویش میکوبده هم ب لگدی ،اوه  اسب همراهش بجای دلسوزی ب،سنگهای خیابان می افتد
  !.خودخواهی است پس چرا جانوران بهره از آن نمی دارند؟

کسیکه خشم گرفته سیلی می زند ه چنانکه مثل زدیم ب. آنگاه آدمی همیشه از کارهای بد خود پشیمان میگردد
دخواهی نیست این پشیمانی چه معنی آدمی جز خو اگر در. پس از اندک زمانی پشیمان گردیده خود را می نکوهد

  !.تواند داشت؟
اینجا نشسته سخن می رانیم ولی اگر شما در بیرون چشم باز  ما در. این زمینه ها بگفتگوی بسیار نیاز نیست در

  .نیکخواهی آدمی پدیدار است  داستان خودخواهی و،کنید و بزندگانی نگرید
  .داد دوستی آدمیست اینها پدید آمده از نیکخواهی و. گردانیده ایم برپا   عدلیه ، قانونها گزارده ما : ببینید

ناتوانی رسیده او را می زند یا بازرگانی پول ه خواهید دید جوانی ب. شما در خیابان راه روید یا در بازار بگردید
  .میستاینها نشانه هایی از گوهر جانی آد. اینها نمونه های خودخواهیست. نمی دهد کسی را گرفته است و

آنجوانی که ناتوانی را زده است بدادگاه کشیده زشتی کارش را به . قانون را می بینید ولی در برابر آنها عدلیه و
بدی   پول را از او پس میگیرند و،آن بازرگانی که پول دیگری را خورده. او میدهنده رخش می کشند و کیفری ب

  .اینها از گوهر روانی اوست. نیکخواهی و داد دوستی آدمیستاینها نیز نمونه های . او می فهماننده کارش را ب
اکنون کوشش ما . دادگاه و قانون را خود آدمی پدید آورده و برای جلوگیری از خودخواهیهای او پدید آمده

. نیرومندتر گردیده کارهای دولتها را نیز بزیر نگهبانی خود گیرد  بزرگتر و،در آن راه است که این دادگاه و داوری
سر هر گفتگویی  بر  دولتها نیز همان را کنند و،پایان میرساننده های خود را با داوری ب سخنی دو  1بدانسان که یکه ها

بدانسان که دادگاهها برای جلوگیری از خودخواهیهای یکه ها . جهان را با خون نیاالیند  نبرند و2جنگاچه دست ب
  .برپا گردد هیهای توده ها  دادگاهی نیز برای جلوگیری از خودخوا،برپاست

خونریزیها از گوهر جانی آدمیست و آن دادگاه بزرگ که خواسته میشود از گوهر روانی او  این جنگها و
  .خواهد بود

: درنگ پاسخ داده میگویند بی، را میگوییم کنیم و این سخنان قانون می شگفتست که ما چون یاد عدلیه و
هر چیزی  ه  تنها یک واژه نبرد را یاد گرفته اند و نافهمیده و نا اندیشیده بخنده آور است که. »آنهم نبرد است« 

  .»نبرد است« :  میگویند

                                                 
  )ویراینده(افراد                                                                                  = فرد            یکه ها =   یکه -١
 )دهویراین      (... ) .ابزاری برای ( پسوندیست به معنی = آچ .  ابزار جنگ ،  جنگ افزار =  جنگاچ -2
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که پشت میز نشسته  2آیا داوری!. آهنگ نبرد بکار بسته میشود؟ه آیا داوری ب!.  دستگاه نبرد است؟1آیا داوری
  .بهتر است بیندیشید وبگویید!.   با کسی می نبردد؟،حکم می دهد

: میگویم! آنهم افزار نبرد آنهاست! برابر توانایان پدید آورده اند دستگاه عدلیه را ناتوانان در: گویند یم
چگونه می توانند آن را راه  ناتوانان اگر زور نداشته اند چگونه توانسته اند عدلیه را برپا گردانند و. بدفهمیده ایـد

  !.ده اند؟اگر زور داشته اند پس چگونه ناتوان بو!.  برند؟
ه کسی که آن پول را گرفته ب. نبرد کرده: کسیکه پول کسی را گرفته و خورده میگویند: بسیار شگفتست
  .نبرد کرده: هم میگویند آنکس برمیگرداند اینرا

 امروز دولتهای بزرگ :اگر فراموش نکرده اید در نشست یکم گفتم. اینجا نکته بزرگتر دیگری درکار است در
سایه  در این باره چندان گمراهند که گاهی که در گزارده اند و» زور و نیرنگ«ود را بروی دو پایه بنیاد کارهای خ

نبرد  نمی دارند ه  چون باوری جز ب،پیشĤمدها  ناچار میشوند که بکوششهایی بنام نیکخواهی و آسایشدوستی برخیزند
سایه همین گمراهی و نافهمی از  م که درزورآزمایی میپردازند و روشن گردانید نیرنگ وه درآن کوششها نیز ب

 پدید آمد سودی پیدا نشد و از انجمنهایی که امروزها در 3که پس از جنگ گذشته) یا جامعه ملل(انجمن سویس 
  . سودهایی نخواهد بود  برپا میشود4پایان این جنگ

بد را بهم آمیخته بهمه چیز  وپیروان مادیگری، نیک . هاییست که از مادیگری برخاسته فهمی اینها همه نتیجه بد
  . هوسبازانه همه چیز را آلوده میگردانند،از همین راه قاموسشان واژه ای دیگر نیست و تو گویی در. میدهند» نبرد«نام 

کوشیم و از بدیهای گوهر   گوهر روانی خود می5ما گذشته از آنکه بدستیاری. بیپاست ولی اینها نادرست و
  . نیز جلو میگیریم6بدستیاری همان گوهر روانی از بدیهای سپهر ،گیریم جانی خود جلو می

جانوران . دیگر بدیهای سپهر جلو میگیریم از بیماریها و. نبردیم همچنان با جانوران دیگر در ما اکنون با سپهر و
کنیم نه از راه این کار را می. بجانوران سودمند هواداری نموده بفزونی آنها میکوشیم زیانمند را از میان می بریم و

  .بنام دشمنی با بدیهاست. میان ما بنام سودجویی نیست این نبرد در. خودخواهی بلکه از روی نیکخواهی
مادیگری . این گفتگوهاست، آنچه آینده جهان را دیگر تواند گردانید  بسیار بزرگیست و7ستار هایاینها جْ

  .اک گردانیماین سخنان جهان را از آن پ باید با. جهان را آلوده است
 آن باور را ،حال آنکه درباره نیک و بد نکته دیگر که در خور دانستنست آنست که پیروان مادیگری در

را از راه سودجویی میشناسند، بسیاری از آنان خود  و کوششهای نیکخواهان میدارند و آدمی را نیکی پذیر نمی دانند

                                                 
  )ویراینده(قضاوت                  =   داوری - ١
  )ویراینده(قاضی                         =  داور -2
  )ویراینده( جنگ اول جهانی                   -3
  )ویراینده( جنگ دوم جهانی                   -4
  )ویراینده(کمک                   =  دستیاری - 5
  )ویراینده                       (طبیعت =  سپهر -6
 )ویراینده(مبحث                       =  جستار -7
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راه رنجها بخود  آن در درآن باره بکوششهایی می پردازند و از نیکنهادی خواهای نیکی جهان و آدمیان میباشند و
اینان کسانیند که اندیشه هاشان با مادیگری آلوده گردیده و زبانهاشان بیدینست، ولی نهادشان نیکست و از . میدهند

 زیرا شادروان .من بیجا نمی دانم دکتر ارانی وکارهایش گرفته اند وه همین ایراد را  ب. نیکی باز نمی توانند ایستاد
 خود از ،دکتر با همه پافشاری درباره مادیگری و با آنکه کتابی نوشته و نیکخواهان جهان را بسیار از ارج انداخته

چنانکه همه میدانیم درآن راه بکوششهایی آغاز کرده بود که نا انجام مانده و او بزندان افتاد و از . بود نیکخواهان می
 اگر هرکسی جز در پی سود خود نیست و!. ا آن گفتارها کجا و این کردار کجاست؟آی. آنجا زنده بیرون نیامد

مثال ولتر . دیگران نیز چنین بوده اند!.  داشته است؟1وندینتواند بود پس این جانبازی در راه آسایش دیگران چه شُ
وده و در آن راه رنجها حالیکه خود از نیکخواهان جهان ب در. فیلسوف فرانسه یکی از پیشگامان راه مادیگریست

  .کشیده و گزند ها دیده
زیرا او از  هواداران کمونیستی میبود و درآن راه نیز کوششها . هم ایراد هست همان دکتر ارانی از راه دیگریبِ
ر ولی با مادیگری ناسازگا. ما  این کار او را بد نمی دانیم. برای برانداختن سرمایه داران دسته بندی میکرد نمود و می

جز خوشی خود را نخواهـد،  پی سود خود باشد و جهان باید در هرکسی در زیرا اگر زندگانی نبرد است و. می یابیم
نبرد شایندگی بیشتر  آنان در!. با چنین حالی بسرمایه داران چه ایرادی توان گرفت یا چه نکوهشی توان کرد؟

  .یش وخشنودی نگریست، نه با دیده دشمنیآنان با دیده ستاه نشانداده فیروز درآمده اند که باید ب
 پایه فلسفه ما بر«:  گفته های نیتچه فیلسوف بنام مادی را که میگوید،همراهانش بهتر بودی که دکتر ارانی و
بیاد آوردندی و خود »  خرسندی در دریافت برتری و چیرگیست«: یا میگوید» اینست که ناتوانان باید نابود شوند

رفتار سرمایه داران و کارخانه  کردار وه  پس چه ایرادی ب،باید پذیرفت این گفته ها راستست واگر . داوری کردندی
  !.داران توان گرفت؟

آنگاه آیا این وارونه کاری نیست که کسانی از یکسو بهواداری از بیچیزان و بینوایان و ناتوانان برخیزند و 
 بدست آنان می سپارد 2دستاویزها ن وآزمندان جهانست واز یکسو فلسفه مادی را که خود فلسفه ستمگرا بکوشند و
آیا این بدان نمی ماند که خانه ای که آتش گرفته !. آیا این رنجهای خود را بیهوده گردانیدن نیست؟!. ؟ رواج دهند

  !.روی آن ریزند؟ یکسو بخاموش کردن آن کوشند و از یکسو خروار ها نفت و بنزین بر  کسانی از،است و میسوزد
 ساده هرکسی 3شهایهِسُ اینها نیک میرساند که فلسفه مادی با دریافتها و. ین ایرادها کوچک نیست و بزرگستا

  . خودشان بوده است5 آموزاکهای4آخشیجه رفتار و کردار بسیاری از پیشروان آن فلسفه ب ناسازگار است و
اندازه ای ه تجویی نکرده وآگاهی بآمریکا جس چگونگی رواج آن در اروپا و من درباره پیدایش این فلسفه و

رفتار زشت آنان  های کشیشان و آنچه دریافته ام اینست که در این باره زورگویی  . بدست نیاورده ام،که می بایست

                                                 
  )ویراینده(دلیل ، علت          ) = بر وزن بلند(  شوند -١
  )ویراینده(بهانه                            =  دستاویز -2
  )ویراینده(احساس                               =  سهش -3
  )ویراینده(ضد                                = خشیج  آ-4
 )ویراینده(تعلیمات                          =  آموزاک -5
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اخامان و مالیان و دیگران که یکرشته سخنان پوچ و بی ارجی میدارند و آنها را بنام دین  حناییده، کشیشان وبسیار هُ
رو می کشند و بر روی آنها ایستادگی نموده و با دانشمندان و نیکخواهان  بِ،یا آیین زندگانی مردمانخدا شناسی  و

بروی بینش و دوراندیشـی آنان ِجهان بدشمنی می پردازند،  این رفتار آنان دانشمندان را خشمناک گردانیده و پرده 
آنان با دروغها جنگیده ولی «:  نشانداده گفته ایماین دسته دانشمندان هواداریه اینست ما همیشه ب. هشته است فرو

  .»خود به راستیها نرسیده اند
  

  :میان گفتگو از ایرادهایی که برخی درس خوانندگان میگیرند چند نکته را روشن گردانیدم در این نشست در
  
شیج  نیکخواهی واندوه خواری و مانند اینها که در آدمی است خود یکرشته خیمهاییست که به آخـ1

  .بیمعنی نیست) تأویل(» گزارش«گفتن اینکه اینها نیز از خودخواهیست جز . خودخواهیست
که  رفتاری.  نمونه هایی از آنها در زندگی بیرونی پدیدار است،روان که در آدمیست  دو دستگاه جان وـ2

نمایند  چیرگی می ر ستم ویکدیگه ب مانند اینها با هم میدارند و کینه و بیشتر مردم از روی آز و هوس و خشم و
عدلیه و دیگر اداره ها که  نمونه دستگاه جانست و قانونهایی که برای جلوگیری از ستم و چیرگی گزارده شده و

  .برای داوری  برپا گردیده نمونه دستگاه روانست
  فلسفه خود رفتارآخشیجه  نیکخواهان بوده اند و ب  خود از  فلسفه مادی  و پیشروان  بنیادگزاران  بیشتری ازـ3
.ند اکرده
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  :نشســــت پنـجـــم 
  

  .دین در زمینـه خود کمتـر از دانشـها نیسـت 
  

نشستهای  درگفتگوهای ما در این هفته یکی از جوانان درس خوانده که دلبستگی بفلسفه مادی میدارد و  در
و در ) بی آنکه نام نویسنده اش را ببرم ( نامه ای بمن فرستاده که میخواهم آن را برایتان بخوانم،گذشته بوده است

  :اینست نامه. پیرامونش سخنانی رانم
دالیلی که شما راجع بوجود یک جوهر غیرمادی   بوده و،که درباره جان و روان صحبت میرفت نشستهایی  در

یا   وTransformisme فرمودید کافی ندیده و برخالف عقاید دانشمندان تحولیون در بدن انسان ایراد می
  .تکاملیون یافت

 بر اصل تکامل موجودات متحدالقولند، ، ویزمن، هگل، مندل، دانشکده ژنتیک لندن، بوفون، المارک، داروین
  :اما دالیل شما

   !زندگی نبرد نیســت
نباتات از طرف دیگر  جانوران و و بین انسان از یک طرف و. بین خود حیوانات وگیاه ها نبرد است زندگی در

بعضا مانع از نبرد تنی ... بین خود انسانها وجود قوایی از قبیل نوع دوستی، خرد، ترحم، اجتماع پسندی  در.نبرد است
  .است

زیرا  خواص و تظاهرات ماده تماماً .   تظاهرات مادی نباشندFacultesولی هیچ دلیل نداریم که این قوا  
 دلیل بر وجود یک ،دات ناقص تر از آنندکشف نگردیده است و همچنین نبودن این قوا درحیوانات که موجو

  .دستگاه خارج از ماده نمی توان تصور نمود
همچنین اعضای   وجود یادگاریهای حیوانی در انسان از نقطه نظر قوا و، در بین حیواناتهچه اختالفات موجود

نسان را ثابت و اضافه بودن  حیوانی بودن ا،سایر ادله دانشمندان تنی اضافی که امروز اعمالی فیزیولوژیکی ندارند و
از دست دادن عده از آنها بهترین دلیل هستند که انسان از تحوالت حیوانات بوجود آمده  چندین حواس برجسته و

  .لذا من خوب میدانم قبل از انتشار کتاب درباره جان وروان به اصول عقاید دانشمندان نامبرده باال وارد گردید. است
. خشنودیست که جوانان درس خوانده اندیشه های  خود را با این آزادی بما می نویسندمایه . تا اینجاست نامه
ایستادگیست که در  آن پافشاری وه  ب،این جوانان میگرفتمه نشست گذشته ب که در ایرادهایی. من از اینکار خرسندم

  . روشن باشد1هااینسخنان باید گفته  شود و دلیلها بمیان آید و آمیغ. دلیلها نشان میدهند برابر

                                                 
  )ویراینده(حقیقت                =   آمیغ -1
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  :درباره این نامه چند چیزی باید گفته شود
یک گوهر «  برداشت این نامه برآنست که گفتگویی که ما از سالها درباره روان می کنیم برای نشان دادن  ـ1

  .که چنین نیست حالی  در،است» نامادی درکالبد آدمی
ولی ما را . دن چنان گوهری درکالبد آدمیست بو، که از سخنان ما بدست می آید راستست یکی از هوده هایی
آنچه ما را بگفتگو از روان واداشته آن چنانکه در نشست های گذشته باز نمودم . بگفتگو از روان این برنینگیخته

آدمی را بپای جانوران برده . جهان پراکنده اند هوده های بدآموزانه بوده که پیروان مادیگری از فلسفه خود گرفته در
از . هر توانایی نابود گردانیدن ناتوانان را سزا شمارده اندزندگانی  را نبرد دانسته اند، بِ.  نیکی پذیر نشناخته انداو را

اینها گمراهیهای بسیار بزرگیست که ما نتوانسته ایم در برابر آن .  اینگونه بدآموزیهای زهرآلود که یاد کرده ایم
ها جهان را زیر  و  رو  تواند کرد، و آدمیان را پس از هزارها سال تمدن خاموش نشینیم و پاسخی ندهیم، این گمراهی

  .بوحشیگری باز گشت تواند داد
روزنامه ها و رادیوها از    یافته است و روزهاییست که جنگ اروپا  پایان،اکنون که من اینها را می نویسم

سرایی    کم ،سراسر شهر در. است» شهرمرده«برلن  . ویرانی برلن و از بدبختی دلگداز مردم آن شهر سخن میرانند
کاش توانستی بود که «:  اینها را که میشنوم میگویم. زیر آوارها خوابیده هزارها  الشه مردگان در. بی آسیب مانده

فه ببین هوده فلس«: او نشان دهند و بگوینده  ب  را ویرانه ها این  نیتچه آن فیلسوف مادی آلمانی را از گور برانگیزند و
  .»زهرآلود خود را

خواسته ایم لغزش را نشانداده جهانیان  ما .از گوهر آدمیگری برانگیخته اینهاست آنچه ما را بگفتگو از روان و
  .را از این گمراهی که افتاده اند، باز گردانیم

. مبرپا شدن دستگاه رستاخیز پیش نیاورده ای ما یک گفتگوی آخوندی برای نشان دادن جاویدانی روان و
  .بد آنست از نیک و گفتگوی ما از زندگانی این جهانی و

که زندگانی  جایی در. هیچ و پوچست مادیگری   با این راه ،همان دانشها که شما پشتیبان خود گردانیده اید
و لندن و برلن که د!.  از دانشها جز  زیان چه هوده ای تواند بود؟،هم در کشاکش باشند مردمان باید با نبرد است و

. هریکی با افزارهایی که پدید آمده از دانشهاست ویرانه گردیده. برابر چشم ماست شهر دانش بوده اند امروز در
  .سخن ما از اینهاست

سرچشمه همه جنبشها «: آنان گفته اند.  دلیل ما گفته های خود فیلسوفان بوده،آنگاه در باره نامادی بودن روان
: ما این سخن را پذیرفته گفته ایم. قانون همگی برای جهان شناخته اند اینرا  و» جانوران خودخواهیست  آدمیان و در

ماده باید  هر مغز آدمی ماده است و«:   گفته اندآنان. پس روان آدمی که پیرو این قانون نمی باشد مادی نیست
د آدمی که از چیزهای پس خر:  ما این سخن را پذیرفته گفته ایم.» پذیر از چیزهای پیرامون خود باشد1نایشهُ

  .در اینجاها ما آنان را با گفته های خودشان گرفته ایم.  بیرون از ماده میباشد،پیرامون خود هنایش پذیر نیست

                                                 
 )ویراینده(اثر             ) = بر وزن همایش(  هنایش -١
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 باور) بازماندن آن پس از مرگ تنه ب: یا بهتر گویم(نکته ای که دانستنیست آنست که ما بجاویدانی روان 
زیرا دور از خرد می شماریم که این جهان و کارهای این جهان را . نیمولی کم میخواهیم از آن سخن را. میداریم

نیکی درآن جهان جز با : آنگاه ما می گوییم . رها کرده خود را بسخن از جهانی که خواهد  آمد سرگرم گردانیم
 همه اینها ما پس از. این جهان نیک نباشند در آن جهان نیز نخواهند بود کسانیکه در. نیکی دراین جهان نتواند بود

. توان فهمید) طبیعت(که از همین سپهر   در دین آنچه را توان گفت و توان پذیرفت.دین زبان سپهر است: گفته ایم
ما جز چند سخنی از آن نتوانیم  پیداست که با این حال راه گفتگو از جهان آینده جز کمی بروی ما باز نیست و

  .گفت
اینها در پیش ما چندان . نداشته است  ما را بگفتگو از روان این چیزها وااینها را می گوییم تا دانسته شود که

  .ارجدار نیست که نیکی زندگانی و آسایش جهانیان ارجدار است
آدمیست   ما دلیل نداریم که نیکخواهی و آبادی دوستی و اینگونه خیمها که در: ـ دراین نامه گفته شده2

  .»ظاهرات ماده کامالً کشف نشده استزیرا خواص و ت«. نباشد» تظاهرات مادی«
جنبه دانشی این گفتگو ها چندان دلبستگی نمی ه ما ب: نخست باید گفت. دراین باره بسخن بیشتری نیاز هست

هوده هاییست که از مادیگری گرفته  آن   بیش از همه در  سخن ما چنانکه گفتیم آن، » اجتماعی«جنبه ه داریم که ب
 درباره آدمی نیز سخن ما در این زمینه بوده که آدمی مانند دد و دام نیست و. انداخته اندو زندگانی را براه بدی 

 درو ،مانند اینها راستی پرستی و آبادی دوستی و دادگری و از نیکخواهی و: های بسیار ستوده ارجداری یکرشته خیم
 شناخته اید و می پذیرید بخش بزرگی از اکنون که. شما اینها را نشناخته آدمی را بسیار پست گردانیده بودید. هست

  .نتیجه خود رسیده و دو سخنی از میان رفتهه گفتگوهای ما ب
نخست این زیانی بگفتگوی ما . »دلیل نداریم که اینها نیز از نمایشهای ماده نباشد«: آمدیم که می گویید

کرشته خیمهای واالیی هست، گفتگوی ما در آن است که آدمی آفریده برگزیده ایست و درو ی. نخواهد داشت
دوم چنانکه دلیل ندارید که اینها از نمایشهای ماده نباشد، دلیل هم ندارید که . سرچشمه این خیمها هرچه بوده باشد

  :دوباره میگوییم. سوم ما دلیل هایی نیز نشان دادیم. پس چشده که شما یکسو را گرفته اید. از نمایشهای ماده باشد
 ما: دوباره میگویم.  این خیمها بیرون از ماده است،همانست که شما نشان میدهید» ادهخواص م«اگر ماده و 

  .شما را گرفته ایم سخن خود
این دو  سرشت روانی، و سرشت جانی و: هرحال این اندازه روشنست که آدمی دارای دو سرشت استبِ

  .جانوران نمی باشد ت که دریکی از دلیلها که این سرشت روانی مادی نیست آنس سرشت از هم جداست، و
 دلیل بر وجود یک دستگاه ،نبودن این قوا در حیوانات که موجودات ناقص تر از انسانند«: نویسنده نامه میگوید
  .»خارج از ماده نتواند بود

زیرا  اگر  چنان . نبودن این خیمها در جانوران بیگمان دلیلست که اینها از یک دستگاه جداییست: میگویم
حالیکه نه کم نه بیش هیچ نیست، جانوران از این خیمها  در. ایستی در جانوران هم کمی از این خیمها باشدنبودی ب

  .بیکبار بی بهره اند
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آنها، و اینست در » اجتماعی«ما بجنبه دانشی این گفتگو ها دلبستگی چندان نمی داریم که بجنبه : باز میگویم
  .این زمینه سخن کوتاه میگردانم

ده نامه گفتگو از مانندگیهایی که میانه آدمی با جانورانست سخن رانده و چنین نتیجه گرفته که   ـ نویسن3
خود نیز میگوییم که  ما. این سخن با گفته های ما ناسازگار نیست. »انسان از تحوالت حیوانات بوجود آمده است«

  . ما ناسازگار با سخنان خود نمی شناسیم،هجان ماننده جانورانست و برخاستن آدمی را از بوزین آدمی از دیده تن و
اصول عقاید ه  ب)روان درباره جان و(من خوب میدانم قبل از انتشار کتاب « : ـ درپایان نامه می نویسد4

زیرا ما چیزی را که با دلیل دانسته ایم باید .   این سخن پرتست:، می باید بگویم »دانشمندان نامبرده باال وارد گردید
اصول عقاید «آن که به ه و نیازی ب) نیکی زندگانی میدارده بویژه با آن همبستگی که ب(رویش پافشاریم، ه ب بگیریم و
  .نیست درآییم » دانشمندان

 با ،خیمهای نیک او، و همچنان دربارۀ نبرد زندگانی و مانند اینها گفته ایم آنچه ما درباره دو سرشتی آدمی و
  بر،اینکه گفته های دانشمندان با اینها ناسازگار است.  ما باید اینها را بگیریم.تدلیلها توأم و خود چیزهای بیگمانس
 دانشمندان در. من نمی خواهم گفته های خود را دوباره بگویم. راست گردانند ایشان است که گفته های خود را 

نیان گشاده بودند و باید خشنود روی جهاه راه گمراهی بسیار بدی ب لغزش بسیار زیان آوری افتاده و یکه این زمینه ب
  .که ما با این کوششهای خود از آن راه جلو میگیریم باشند

 همانا چنین میدانند که دانشمندان هرچه گفتند دانش است و دیگران ،برخی دیگر از جوانان نویسنده این نامه و
:  چنانکه از باستان زمان گفته اند. اند زدولی چنین نیست، و چه بسا لغزشها که از دانشمندان سر تو. نباید ایراد گیرند

  .گوینده سخن نـنگریمه  ب در هر سخنی ما باید در بند دلیل باشیم و
جای  در. دانش است بگفتگو گزارم اینجا بهتر میدانم برای روشنی این سخنان همبستگی را که میانه دین با در

 دو بسوی یکخواست پیش روند و باید پشتیبان یکدیگر هر   باید  دین با دانش همدوش باشند و:دیگر نیز گفته ام
  .معنی راستش چنین باید بود دین در. باشند

دیگری پدید  یکی پی بردن به رازهای نهفته سپهر و دانستن نادانسته ها، :ها دو هوده گرفته میشود از دانش
یکی :  ز آن نیز دو هوده خواسته شوداز این سو دین زبان سپهر است و باید ا. آوردن افزارها برای آسانی زندگانی

دیگری پدید آوردن  زمینه زندگانی، افزودن به بینش مردم و بازنمودن آمیغهایی در خردها و فهمها وه تکان دادن ب
  .کشاکشها و راهی برای همزیستن و جلوگیری از برخوردها 
میدارند، خواستهایی که دنبال یکسو ه دو رو ب همانحال هر لیکن در. پس دین و دانش زمینه هاشان جداست

  .کمکهایی بهم توانند کرد و در پیشرفت، همبستگیها با یکدیگر توانند داشت میکنند بهم ماننده است، از اینرو
این باره از دانشها سودها   در،دین که یکی از خواستهایش شناسانیدن جهان و زندگانیست: برای مثل میگویم

امروز ما جهان را بدانسان می شناسیم که دانشها نشان میدهند و به  را کرده ایم و چنانکه ما همین کار(تواند جست 
  ).بسیاری از گفته های خود از دانش ها دلیل یاد می کنیم
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از اینسو دانشها که در دویست سال گذشته تکانی بجهان داده و افزارهای نوین بسیار برای زندگانی پدید 
 راه بهره مندی از آن ها را نمی شناسند و امروز این یک گرفتاری بزرگی برای آورده، چه دانشمندان و چه دیگران،

 دینست که به پشتیبانی 1جهانست که از همان دانشها و افزارهای نوین آنها، بجای سود زیان برده میشود و این بایای
  .دانشها برخیزد و راه بهره مندی از آنها را نشان دهد

ین سخنان آنست که دین در زمینه خود کمتر از دانشها نیست بلکه واالتر از خواستم از ا.  اینها مثل است
 مانند اینها که ویژه  دینست و این نپذیرفتنیست که در زمینه گوهر آدمیگری و چگونگی همزیستن و. آنهاست

چه   اند ویکسره با آیین زندگانی بستگی میدارد ما بسخنی برنخیزیم و در پی آن باشیم که دانشمندان چه گفته
  .خواهند گفت

اگر شما سخنانی را که در نشستهای گذشته بگفتگو گزارده ایم فراموش نکرده اید میدانید که دانشمندان چه 
اینحال  با. چه در زمینه خرد دچار چه لغزشهای بسیار آشکاری بوده اند که ما آنها را باز نموده ایم در زمینه روان و

  .نویسنده نامه شنویمچه جای آنست که چنین سخنی از 
.               ولی باید بدانند اینها نیز دانش است. این بجوانان گران می افتد که دربرابر دانشها سخنانی گفته شود

بارها گفته ایم، ما در سخنان خود همان راه . اینها سخنانیست همه با دلیل. »هر آنچه با دلیل بدست آید دانش است«
  .گوییم هیچ سخنی بی دلیل نمی: دانشمندان در دانش هارا پیش گرفته ایم که 

این هفته نامه ای نیز از خراسان رسیده که یکی از جوانان  در. اینهاست آنچه می خواستم درباره این نامه بگویم
که چون یکی از آنها در پیرامون روانست برایتان میخوانم  یکرشته پرسشهایی برخاسته وه که کتابهای ما را خوانده ب
  :می نویسد. درباره آن نیز سخن رانیم

ناکهای آدمی خودخواهی کُ سرچشمه همه خواهاکها و «:گفته اید) مادیون(ستار روان از زبان ماتریالیستها جْ در
با مثالهای (همنوعانش میکند  ه  شفقتها، کمکها، مهرورزیها، و فداکاریها که آدمی ب، و از روی آن »یا حب الذاتست

 چنان یاد کرده اید که آنها باید از گوهری دیگر ،آخشیج آن غریزه دانسته ایده چون ب)  یاد نموده ایدفراوانی که 
  .نامش روانست ازو نیست و آخشیج ماده است وه باشد که آن گوهر خود ب

آخشیج ه شفقت که ب کسانیکه تربیت نشده اند این فداکاری و انسانهایی چون وحشیان و در باید گفت
 این حس :میگویم. شها هست ولی بیدار نشده استهِ در آنها این سُ:می گویید.  پیدا نمی توان کرد،ستخودخواهی

بهتر میتوان یافت   که در نزد توده های کاملتر بیشتر و غیر آن مهرورزیها و کمکها و این فداکاریها و اکتسابیست و
واهی اجتماعی تبدیل شده است و شما که انگیزه تکامل اجتماعی بخودخه همان حس خودخواهی  فردیست که ب

انگیزه هم آهنگی ه دست است که ب نزد حیوانات باوری نمیدارید از آنها نمونه های فراوانی در خود بگوهر روان در
یکی فداکاری  چون آهوانی که بچرا مشغولند و. دیگر چیزها از این حس بی بهره نیستند منافع و اشتراک مرتع و

نگران حال آنها  چرا نمی کند و چون پیالن که بهنگام آب خوردن یکی ایستاده و  می ایستد وسر بلندی کرده بر
  ...است و بسیاری نمونه های دیگر 

                                                 
 )ویراینده(وظیفه                 =  بایا -١
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  :سخنی گفته شده این جمله ها دو در. که میخواستم بخوانم اینجاست جمله هایی تا
ه آنرا دلیل ب در آدمی سراغ گرفته واینگونه خیمها که ما  راستی پژوهی و یکی آنکه نیکخواهی و داد دوستی و

نویسنده نامه از این . آنها از این خیمها بی بهره اند. مردمان وحشی نیست دستگاه آن شمرده ایم در بودن روان و
همان حس «: میگوید. است» اکتسابی«نیست  و  ) ذاتی(سخن نتیجه میگیرد که این خیمها در آدمیان گوهری 

  .»گیزه تکامل اجتماعی بخودخواهی اجتماعی تبدیل شده استانه خودخواهی فردیست که ب
دوستی و مانند اینها که گفته  نیکخواهی و اندوه خواری و دادنخست : رده توان گرفتاین سخن چند خُه ولی ب
نشستهای گذشته  در. آنها را خودخواهی نامیدن جز زورگویی شمرده نتواند بود .آخشیج خودخواهیسته میشود، ب

  .باره سخنان بسیار راندیماین  در
 در اگر کسانی در بیابان زاییده شوند و .یا همزیستن با دیگران ندارد» اجتماع«دوم این خیمها چندان بستگی به 
کوچ نشین ایران که از زندگانی توده ای بهره بسیار  مثال ایلهای. خواهند بود بیابان زندگی کنند باز دارای این خیمها

  .هستند، این خیمها درآنان کمتر از دیگران نمیباشـد» اجتماعی«همزننده زندگانی کم میدارند و خود ب
زیرا آنان با  همان وحشیگری از این خیمها   . درباره مردان وحشی نیز جمله های این نامه نویس راست نیست

  .آنان ناتوانســت چیزیکه هست این خیمها در. بی بهره نیستند
 این دو ،بارها گفته ایم آدمی که دارای دو دستگاه جان و روانست. شن گردانیده ایم ما  این زمینه را بارها رو

یک آدمی گاهی . پایین خواهد افتاده باال رفت آندیگری به دستگاه همچون دو کفه ترازوست که همانکه یکی ب
وارونه اینست و ه خیمهای ناستوده جانیش چیره میباشد و گاهی ب خیمهای روانی او بر روانش نیرومند است و

  .خیمهای جانی چیره اســـت
خیمهای  سرشت جانی او چیره خواهد بود و )و فرهنگی نبیند(آدمی اگر بحال خود بماند : همچنان گفته ایم

  .ستوده روانی او جز ناتوان نخواهد بود
و  سرشت جانی چیره است ،خودرو بار آمده اند چون فرهنگ ندیده و. مردمان وحشی همین حالست در

  .میان آنان بسیار ناتوان اسـت خیمهای روانی در
آنچه استواری این گفته های ما و سستی گفته این نامه نویس را روشن تواند گردانید آنست که شما اگر بمیان 

همدم گردانیده از میان آن  از همان مردم آدمخوار یام یام یکی را برگزینید و با خود همراه و وحشیان آفریقا بروید و
 و د خواهید دید که تکان خور،او یاد دهیده  را بیش یا کم بهمان تنهایی آمیغهای زندگانی ردم بیرون آورید  و درم

  .پس از کمی رفتارش دیگر گردید
کوهکیلویه ایها کمی بهتر از  لرها و  مثال . نیز بکار توان زد1میان ایلهای کوچ نشین همین آزمایش را در
دیهی  از ه حال اگر شما ب همان در.  در زندگانی جز راهزنی و تاراجگری نمی شناسندوحشیان آفریقا می باشند و

بدی راهزنی وتاراجگری و زیانهای  آنها را  به پند  دادن  پردازید و) مثال یک ماه(دیه های ایشان روید و زمانی 
آنان   هر آینه در،ها گفتگو کنیدهمدستی با دیگران داشتن و مانند این از سود کشاورزی و گله داری و بازنمایید و

                                                 
 )ویراینده.              (روان کسروی ایلهای کوچ نشین را در سالهای گذشته میشناساند که به تاراج و راهزنی میپرداختند  شاد- ١
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فهمها و خردهای ایشان تکان داده سرشت روانی ه زیرا این کوششهای شما ب. ناید و آنانرا براه خواهد آوردخواهد هُ
  .آنانرا نیرومندتر  خواهد گردانید

 بایستی ،بودی»  اجتماع«یا پدید آمده از  » اکتسابی«این خیمها در آدمی که اگر گفته نامه نویس راست بوده 
حالیکه  در. سالها بگذرد تا یکدسته از مردمان وحشی آفریقا یا از ایلهای کوچ نشین آسیا دارای این خیمها گردند

  .چنین نیست
حال آنکه  یک نکته دیگر که راست نبودن سخن نامه نویس را میرساند آنست که چنانکه گفته ایم آدمی در

یـکرشته  .  آن خودخواهی را نیز داراست،داد دوستی و این خیمها را میدارداندوه  خواری بدیگران و  نیکخواهی  و
» همان خودخواهی فردیست که بخودخواهی اجتماعی تبدیل یافته «:پس گفتن اینکه. کارهایش نیز از آنراه است

  .از هر راه که درآییم استواری گفته های ما پیداست.  راست نیست
. بسیاری از جانوران نیز هست  این خیمها که ما از آدمی می شماریم دریک سخن دیگر  نامه نویس آنست که

  .فیالن یاد کرده است آنها نیز نیکخواهی بهم میدارند که نامه نویس دو داستانی هم از آهوان و
 مرغان با یکدیگر و ولی باید دانست که این داستانها که از همدستی چهارپایان و. این ایراد را بارها شنیده ایم

 چیزهاییکه از راه جستجو یا آزمایش بدست آمده و ارزش ،همدیگر گفته میشوده نیکخواهی ایشان ب دلسوزی و
. آنها نپرداخته انده بیشتر آنها را شکارچیان گفته اند و بزبانها افتاده و هنوز دانشمنـدان  ب. دانشی پیدا کند نیست

اگر زمانی آمد و . آنها نیاز نمی داریمه پاسخـی به ون  باینست ما اکن. رویهمرفته بیچون و چرا نتوان پذیرفت
  .آن هنگام باید دید چیست  در،چیزهایی از راه دانش بدست آمد

چه از گوشتـخواران و چه از گیاه خواران، ما آشکارا می بینیم که  جانورانی که درمیان هستند، چه از مرغان و
را  پروایی   دیگری،ی بینیم که چون یکی بیفتد و پایش  بشکندهمان آهو را م. این خیمهای ستوده را نمی دارند

با اینحال چه جای آنست که بداستانها و  افسانه های شکارچیـان که بیشترشان . از بوزینه همین را می بینیـم. نیست
  .دروغگو باشند گوش دهیم

  
  :دو نامه پاسخ دادم چند نکته را روشن گردانیدمه این نشست که ب  در

  
ستار خشک دینی را گفتگوی ما درباره روان بیش از همه، از دیده پروا  به نیک و بد زندگانیست، یک جْ  ـ1

  .ما دین را نیز جز برای بهتر گردانیدن زندگانی نمی خواهیم. دنبال نمیکنیم
آن معنی که خواست ماست خود دستگاهیست و زمینه ای برای گفتگوهای خود میدارد که ویژه ه دین ب  ـ2

  .هم بستگیـها میدارنـد همانحال با دانشها همدوش است و با لیکن در. نستآ
سایۀ فرهنگ  یا زندگانی توده ای پدید نیامده  از گوهر اوست و در) خیمهای روانی( خیمهای ستوده آدمی ـ3

 .است و نمی توانست بیاید
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  :نشســـت شــشــــم 
  

   .ناسیمما روان را بدانسان که فهمیده دیگرانست نمیش
  

امروز جوانی کتابی بدست من داد . ولی میباید آنرا بکنار گزارم. برای این نشست گفتگویی در اندیشه میداشتم
بچاپ رسیده و » بشر از نظر مـادی«که چون نگاه کردم دیدم از نوشته های شادروان دکتر ارانیست که زیر عنوان 

  .مان در آن زمینه باشـداینست میخواهم گفتگو.  را از آن خواندم1چند ساتی
ما چون . من از اینجا به نکته ای پی بردم. برابرش کتابی نویسم آن جوان میخواست من این کتاب را خوانده در
کسانی می پندارند که ما .  از اینجا یک بد فهمی بمیان می آید،نام روان  می بریم و آنرا  جز تن و جان میشماریم

  .اریم که صوفیان و پیروان کیشها داشته انددرباره روان همان باور را مید
نشانه های زندگی را که دروست از  پیروان کیشها تن را قالبی یا قفسی شناخته همه کارهای آدمی و صوفیان و

کـسانی می پندارند که ما نیز به آن باوریم و اینست جستجوهایی را که دانشمندان درباره . آن روان می شمارده اند
  .آخشـیج  گفته های ما میشناسنده آن کرده اند  به  ب2شهاهِسُ گی دریافتها وهمبست آدمی و

کسیکه شرم میکند . کسیــکه خشم میگیرد می بینیم که تنش میلرزد: میگیرند بارها دیده ام کسانی چنین ایراد
 آن پیداسـت که از این ایرادها و مانند های!. تن چکار دارد؟ه اگر اینها از روانست  پس ب. رنگش سرخ میشود

  .ایراد  پرداخته انده چیزی شنیده و از دور ایستاده ب. سخنان ما را نفهمیده اند
من در نشستهای گذشته روشن گردانیدم که خواست ما از گفتگویی که در باره روان میکنیم بیش از همه 

نوران میدارد و او را جا ستوده آدمیست، نشاندادن آن گوهریست که آدمی فزونتر از نشاندادن سرشت نیک و
  .بهرحال ما روان را بدان گونه که فهمیده صوفیان و پیروان کیش ها بوده  نمی شناسیم. برگزیده آفریدگان میگرداند

 ما هیچگاه انکار ،همبستگی آنها با مغز میگویند سهشهای آدمی و آن سخنانی که دانشمندان درباره دریافتها و
هیچگاه . انجام میرسانده خود یکسره آنها را ب روانست و  نیست که همه کارها ازنمی کنیم و هیچگاه خواستمان آن

  .خواستمان آن نیست که تن آدمی همچون غالف یا قفس است
یک . سوار آنست روان داستان اسب با جان با داستان تن و: نوشته های خود بارها مثل زده گفته ایم ما در

 هریکی از آنها سهشها و دریافتهای دیگری سب جدا و سوار جداست وآدمی که سوار اسب گردیده پیداست که ا
ولی اگر سوار توانا باشد لگام اسب را استوار گرفته او را راه تواند برد و . میداردکه چه بسا با هم نا سازگار است

  .سهشهای خود را بدستیاری آن بکار تواند بست خواهاکها و
                                                 

  )ویراینده(صفحه              =  سات - ١
 )ویراینده(احساس          =  سهش - 2
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 تنهایی چیزیست و  این نکته را روشن میگرداند که تن و جان دراین مثل برای روشنی سخنست و در اینجا
. جان بکار می بندد روان نیز سهشها و دریافتهایش را بدستیاری همان تن و. دریافتها میباشد دارای سهشها و

  .افزارکارهای او تن و جانسـت
را دلیل  این. »می افتدکسیکه مریض میشود ما می بینیم حواس او نیز از کار «:  روزی یکی چنین میگفت

  .سهشهای آدمی همه از تن مادی اوست و میخواست ایرادی بگفته های ما بگیرد میĤورد که دریافتها و
گفته ایم  ولی ما نخواهیم توانست با این ایرادها از سخنانیکه درباره روان. سخنتان درباره بیمار راستست: گفتم

ه میانست باید دانشمندان یا ما از راهش ب دشواریهایی در اگر. ردیمخود چیزهای بسیار روشن و آشکاریست باز گ و
 ایرادی ،از کار افتادن دریافتهای او که شما میگویید مثال  داستان بیمار و. آنها درآییم و دشواری را از میان برداریم

کارهای روان بدستیاری .یرساندانجام  مه می یابد  یا  کارهایی ب زیرا ما نگفته ایم که روان خود یکسره در. بما نیست
  . روان از کار باز خواهد ماند،جان بیمار بود چون تن و تن و جانست و

اما درباره کتاب دکتر ارانی، چند ساتی را که . این کسان باید کتابهای ما را بخوانند و سخنان ما را نیک فهمند
آنچه  .  از دیده دانشهای مادی زیر جستجو گرفته شادروان دکتر بگفتگو از آدمی پرداخته و آنرا،از آغازش خواندم

 سهشهای آدمی مغز اوست، و برای بسیاری از دریافتها و من دیدم در این زمینه است که سرچشمه همه دریافتها و
  :این جمله ها را برای نمونه از گفته های او می آورم. مغز نشانداده است سهشها جایگاهی در

حکمای قدیم یونان مانند بقراط محل روح را در . موجود مستقل میدانستنددر دوره های گذشته روح را «
. میشود عرفان عقیده داشت روح بجسم عاشق. دکارت روح را موجود سیالی فرض میکرد. سلسله عصبی میدانستند

که علم جدید خط قرمز بروی این موهومات کشیده ثابت نموده است که روح بعنوان موجود مستقل وجود ندارد بل
  .مجموعه ای از خواص ماده است

اگر دماغ کبوتری را بردارند .  از خواص طبقه خاکستری خارج دماغ بزرگ است،هوش، ذکاوت، اراده
مثال اگر غذا بدهند میخورد و هضم میکند و اگر ندهند و دانه را نزد وی بریزند . ولی اراده وی سلب میشـود. نمیمیرد

  .از گرسنگی میمیرد و) نمی خورد(
.  سخنان ما تازه تر از اینهاست. این باره نخست باید  دانست که این گفته ها پیش از سخنان ما گفته شده در

  . بیشتر آنست که تکانی در اندیشه او پدید آمدیاگر دکتر ارانی زنده بودی و سخنان ما را شنیدی گمانِ
 ند هنوز بیگمان نشده و کسانی از  دانشمنداندوم این چیزها که دکتر ارانی و دیگر پیروان فلسفه مادی نوشته ا

» رازهای مرگ« از جمله فالماریون دانشمند ستاره شناس فرانسه ای کتابی زیرعنوان.  اروپا آخشیـج آنها را نوشته اند
این کتاب فالماریون بگفتار درازی   در. نوشته که بفارسی نیز ترجمه شـده که باشد کسانی از شما آنرا  خوانده اند

خور ارجست تکه هایی نیز از آن  برابر گفته های پیروان مادیگری برخاسته، و چون برخی از نوشته های او در در
  :میگوید. بعنوان نمونه برایتان میخوانم

ولی از طرف دیگر برخالف عقاید . این تردیدی نیست در مغز عضو فکر است و. حال ببینیم مغز چیست؟«
در فرهنگستان علوم ) ادموند پریه(دوست دانشمند من . فکر و زندگی الزم نیستمتقدمین تمامی آن نیز  برای 
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مردی مغزش به یک مجموعه چرکی مبدل شده بود و معهذا  بدون هیچگونه :  چنین  گفت1913دسامبر 22درجلسه 
  .درد و اختالل روحی تا یکسال بزیست

 دختر جوانی بواسطه سقوط از قطار مغزش :دکتر  هالوپر در هیئت جراحان چنین بیان کرد 1914در ژوییه 
. قسمتی از استخوان را برداشتم و در معاینه مغز دیده شد که قسمت عمده آن بکلی له شده است. آسیب دیده بود

اگر چه معالجات طبی نمی توانند عضو لطیفی چون مغز را پس از له شدن بحال اولیه برگردانند معذلک بیمار نجات 
  .یافت

.  دکتر کپن سرباز مجروحی را عمل کرد و قسمتی از مغز  را برداشت،فرهنگستان علوم در 1917مارس 24در 
  .مریض شفا یافت بدون آنکه در حاالت روحی او اختاللی ایجاد شود

  . نپردازیم1اطاله کالمه ولی ب. از این مثالها فراوان میتوان ذکر کرد
لو آنکه مقدار کمی  خواهد ماند و همین یک قسمت واین قبیل موارد قسمتی از مغز باقی  چیزیکه هست در

  . مورد استفاده روح قرار خواهد گرفت،هم باشد
دلیل اینست که روح آنجا نیست  ه نوک چاقوی خود نمی یابند ب  روح را در،اگر متخصصین فن کالبد شکافی

وجود  در. در اشتباه بزرگی هستندفیزیولوژیستها قوای روحی انسانرا خاصیت ماده مغز می پندارند  و اگر پزشکان و
  .»سفید مغز چیز دیگری هم هست انسان غیر از ماده خاکستری و

این دانشمند فرانسه ای چندان دلگرمی نمی دارم و بسیاری از سخنان ه  اگر چه من ب.اینهم گفته های فالماریون
دانشی میدارد و داستان آزمایشهاییست  2او در همین کتاب جز از روی پندارپرستی نیست، ولی چون این تکه ها رویه

اینرا می گویم . که دانشمنـدانی کرده اند میباید ارج گزاریم و شما می بینید که اینها بوارونه گفته های دکتر ارانیست
  .چرا نگردیده میان خود دانشمندان بیچون و تا بدانید که این سخنان در

میبوده دلیل این نیست که هرچه پیروان مادیگری در برابر اگر گفته های دکارت و دیگران درباره روان خام 
  .چرا پذیرفته شود آنها گفتند بیچون و
ستار که دریافتها و خواهاکها همبستگی با مغز دارد چندان که پنداشته میشود، ناسازگار با      گفته سـوم این جْ

. گونه می شناسیم که دانشها  نشان  میدهد همان بِزیرا چنانکه بارها روشن گردانیده ایم ما جانوران را. های ما نیست
آدمی نیز از روی . درباره کارهای تنی و مغزی آنها هرچه دانشمندان با دلیل بگویند ما پذیرفته ایم و می پذیریم

خواهاکهای آدمی مغز اوست ما در  اگر این روشن گردیده که سرچشمه دریافتها و. سرشت جانی همانحال را دارد
  .اینها ناسازگار با گفته های ما نیست. های جانی ایرادی نخواهیم داشت ها وخواهاک ریافتزمینه د

 میدانیم گفته های پیروان مادیگری دراین باره با آمیغهایی که ما. گفتگوی ما همه درباره دریافتهای روانیسـت
  .نیک روشنست که جستجوی آنان دراین زمینه خامست، نارساست. راست نمی آید

                                                 
  )ویراینده(درازی سخن                      =   اطاله کالم -1
  )ویراینده(ظاهر ، صورت      ) =  بر وزن مویه( رویه -2
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دریافتهای آدمی را کم شناخته بلکه هیچ نشناخته اند و آدمی را  ا چنانکه دیدید آنان این بخش از خیمها وزیر
دیگر چه . باره با چهارپایان یکسان گرفته از برتریها و فزونیهای آدمی که بسیار روشنست چشم پوشیده اند از هر

  !.چه نارسایی بیشتر از این؟!. خامی بدتر از این؟
چنانکه یکبار دیگر هم گفته ام . اندیشه های این دانشمندان میداریم  دلیلهای روشن بلغزش فهمها وآنگاه ما

فکر یکی از خواص  مغز ماده و. فقط با مغز میتوان فکر کرد«: آدمی چنین می نویسد مغز دکتر ارانی درباره اندیشه و
 تغییرکند در) رجه حرارت، رطوبت و غیرهنور، د(تجربه بما نشان میدهد که اگر محیط مادی . این ماده است

  ما همین .»مغز نیز کامال تابع آن قانونست. ساختمان و طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر آن بظهور میرسد
  :رسیدگی گزاریمه  ب جمله ها را

 اندیشه، همه فلسفه مادی برداشته است نه تنها که دانشها و از روی برداشتی. اینها از دیده دانشها راستست
  .ماده است» خواص«سهشها و دریافتها از

بد و زشت و  زیرا نیک و. بد  و زشت و زیبا نباشد ولی از آنسو اگر این جمله ها راستست باید درجهان نیک و
است که اگر عوض شد اندیشه یا »  محیط«حالیکه اینها نیز بسته به  در. اندیشه یا دریافت آدمیسته زیبا بسته ب
ولی اگر بجای دیگری رفتید یا حالتان . اینجا نیک می شناسید مثال شما چیزی را در.  نیز عوض خواهد شددریافت

  .دیگر شد  چه بسـا که آنرا بد شناسید
چنانکه گفته ایم یکی از هوده های بسیار زیانمند مادیگری همین  پیروان فلسفه مادی همین را پذیرفته اند و

هر کار پست ه هوسبازان و بدکاران داده است که ب زیرا  این عنوان بدست دغلکاران و. نشناختن نیک و بد می باشد
نیک :  و بدی که میخواهند برمیخیزند و چون کسی ایراد گرفت که این کار بدیست بفلسفه بافی  پرداخته  میگویند

  !.هرکسی هر چیزی را  که خواست نیک می شناسد نخواست بد می شمارد!. وبد چیست؟
اینها را . »ساختمان مغز استه بسته ب. طرز تفکر هر کسی جداست«نسو بسیاری از مردم شنیده ویاد گرفته انداز آ

  .نیایند بهیچ راهی در دستاویز گرفته اند که در برابر آمیغ ها بایستند و
زد همان فیلسوف مادی اگر شبی د. آنچه انکار کردنی نیست نیک و بد است. حالیکه اینها همه غلطست در

جستجوی دزد بوده او را بدادگاه خواهد کشانید، و اگر   آنرا بد خواهد شمرد و در،ردبخانه اش رود و کاالیش را بُ
دزدیدن کاال چون بزیان شماست آنرا بد    . من کار بدی نکرده ام«: خش کشیـده گفترْه دزد فلسفه خودش را ب

  .ه خواهد رنجیداز این فلسف» می شمارید،  ولی من آنرا بد نمی شمارم
) بودن نیک و بد را(یا اینرا  آیا آن جمله های دانشمندانه دکتر ارانی را بپذیریم و. این چکار کنیم؟ه اکنون ب

  !.نارسایی گفته های این دسته از دانشمندان نمی باشد؟ رنده بخامی وآیا این دلیل بْ!. خور هیچ انکاری نیست؟ که در
  در بیرون نیز کسانی با من برمیخورند و، میرانیم در نشستهای خود سخن از روانهفته که ما در این چهار و پنج 

  .من گفته های پیروان مادیگری را هرچه بیشتر میشنوم خامی آنها را بیشتر  می بینم گفتگوهایی میرود و
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 رنیک مطلق و بد مطلق د. بدی نسبی است نیکی و«: دو روز پیش با کسی برخوردم چنین آغاز سخن کرد
قوای جوانی  ولی چون پیر شد و. مثال مردی تا جوان است از دیدن زنها خوشش می آید و لذت میبرد. جهان نیست

   .»را از دست داد دیگر از زن ها لذت نمی برد
داستان نیک و بد جز . سر خوش آمدن و لذت بردن نیست گفتگو بر. این سخن بسیار پرت است: گفتم
یک زن : منهم مثل از زن می زنم. همانحال آنرا بد شناسید زی خوشتان بیاید ولی درشـما چه بسا از چی. اینهاست

خرد خود   خود بازگردید و1همانحال اگر به فرجاد ولی در. کنید و خوشتان می آید او تماشا میه شوهرداری شما ب
ت یا باور همیشه با شما خواهد کار را بد خواهید شناخت و خود را خواهید نکوهید، و این دریاف  آن،را داور گردانید

  ،، یا بزندان بیفتید اگر پیر شوید، یا بیمار گردید، اگر بسفر بروید. هیچ چیزی آنرا دیگر نخواهد گردانید بود و
  2.ناییدهیچیکی  از اینها درآن  باور یا دریافتتان نخواهد هُ

واست از گمراهی باز گردد و بلغزش اندیشه فرو رفت و با آنکه نتوانست پاسخی دهد نخه از این سخن من ب
  .3ستودخود بخَ

این یک نمونه ایست که اندیشه هاشان تا چه اندازه کم ژرفاست و چگونه از چیزهای بسیار آشکار ناآگاه    
  .می باشند

زیان را  سود و یا نیرویی درآدمی که نیک و بد و( معنی آن جمله های دکتر ارانی اینست که ما بخرد
درحالیکه ما در زمینه خرد . ور نداریم و پیروان مادیگری همین کار را کرده اند که خرد را نمی پذیرندبا) بازشناسد

 این زمینه در کارهای آن روشن ترین سخنان را گفته ایم و نپذیرفتن آن جز زورگویی نتواند بود، و چون در و
  .یمآنها نمی پردازه اینجا دوباره ب  در،نشستهای گذشته سخن رانده ایم

هوده های آن  آن پافشاری دربارۀ مادیگری وه  ب،آنچه بیشتر مایه افسوسست اینست که با این کاوشهای نارسا
 بسیار زیانمندی را درمیان مردم پراکنده اند که نمونه ای از آنها گفته های نیتچه 4برخاسته یکرشته آموزاکهای

  .آلمانیست
گاه یک عده پیدا میشوند که «:  شارلتان گله کرده می نویسدهمین کتابش از مردان دروغگوی دکتر ارانی در

علم وقیحترین اقسام  دروغگویی در. تحت تأثیر منافع طبقاتی خود در علم  هم تقلب میکنند، دروغ میگویند
  .»کذبست

می گاهی کسانی پیدا می شوند که با لغزشهای فه: من نیز میخواهم از این دانشمندان مادی بگله پرداخته بگویم
  .خود زیانهای بزرگ بجهان رسانند و با بدآموزیها عنوان بدست بدکاران دهند

ه ب) پندار وحدت وجود(چه صوفیان از روی یک پنداری . دکتر ارانی از دست صوفیان نالیده و جا داشته
 ها مردم را از جنبش افتاده و بسخنان دور و درازی که هم بدآموزی میبوده هایهوی بجهان راه  انداخته اند و ملیون

                                                 
  )ویراینده                                      (وجدان=  فرجاد - 1
  )ویراینده(اثر کردن                                           =  هناییدن -2
  )ویراینده          (.اعتراف کردن ، اقرار کردن =  خَستویدن  -3
 )ویراینده(تعلیمات                                            =  آموزاک-4
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راستست که . من ناچارم بگویم که پیروان مادیگری همان کار صوفیانه را کرده اند .راه راست بکنار گردانیده اند
چیزیکه هست اینان نیز شیفته جستجوهای . آن ایراد نداشته خرسند می باشیمه اینان راه دانش را می پیمایند و ما ب

د و به یک رشته بدآموزیهای زهر آلودی زبان گشاده آنها را میان مردم نارسای خود گردیده گردن افراشته ان
  .پراکنده اند

که » انی انا اهللا«دعوی . بدآموزی های مادیگری در زیانمندی بجهان کمتر از بدآموزیهای صوفیگری نیست
بد یا نپذیرفتن خرد  وانکار نیک ه  فزونی ب،شگفت انگیزی و دوری از فهم و دریافت  در،شبلی یا جنید میداشته اند

بهتر است پیروان مادیگری جمله های سراپا زهر نیتچه را به پیش . که از هوده های مادیگری میباشد نداشته است
  .کار خود آگا ه گردند چشم آورند و از چگونگی راه و

ه  ب یافته در رخت درویشی1تنبلی دستاویز یکی از هوده های صوفیگری آن میبود که مردان بیغیرت و
یکی از هوده های مادیگری نیز اینست که . کردند با گردن کلفت در بازارها گدایی می پرداختند و  مفتخوری می

مردان  شسته و رْفته  درس خوانده بدستاویز نبرد زندگانی کالهبرداری میکنند و بدزدی می پردازند و شرمی بخود 
 مادیگری نیز این مردان ،ست و چرک آلوده را پدید آوردهاگر صوفیگری برای توده گل موالهای  پ. راه نمی دهند

  .را بیرون ریخته است» شسته و رفته بی همه چیز«
بچاپ رسانیده  نوشته و» بیولوژی وفلسفه زندگی«مرا شگفت افتاده که یکی از همراهان دکتر ارانی کتابی بنام 

میتوان گفت که از «:  جمله بسیار نابجا را گنجانیدهمیان ستایشهایی که از پیشرفت دانشها کرده این آن کتاب در و در
  .»!خیلی جهات شیمی بشر از شیمی خالق تجاوز کرده است

این چه بادیست که در مغز های !.  اینها چرا راه خود را نمی پویند؟!. این جمله چه نیازی بوده؟ه من نمی دانم ب
ا که شما به آنها مینازید و به پشت گرمی آنها بچنین سخنانی بهتر است اینها بیاد آورند که دانشه!. آنان پیچیده است؟

زندگانی کمتر از سودهایش  امروز اگر بحسابش رسیم زیانهایش بجهان و همه پیشرفت دویست ساله می پردازید، با
همین جنگ شش ساله بود که ملیون ها جوانان نازنین قربانی آن دانشها شدند و شهرهای بزرگی   در.نبوده اسـت

  .استالینگراد ویرانه گردیدند برلن و همچون لندن و
درماندگی شما چه دلیلی ه ب!. به بی ارجی دستگاه شما چه دلیلی بهتر از این که دانشها بجای سود زیان میرسانند

ت با اینحال چه زشتس!.  روشن تر از این که با همه آن دانشها راه آسوده زیستن و از خوشیها بهره جستن را نمیدانید
  .که شیفته خود باشید و بچنین جمله های نابجایی پردازید

این اندیشه که دیگران هرچه نوشتند یا هرکسی هرچه پرسید ما باید . این باره بیش از این سخن نمیرانیم در
این معنی نخواسته ایم که ه این گفتگوها یک کار دانشی را بگردن نگرفته ب ما در. یکایک پاسخ دهیم راست نیست

  .این کار ما نیست. آســانی رسانیمه  روان را روشن گردانیم و هر دشواری که درمیانست ب2ودچب

                                                 
  )ویراینده(بهانه             =   دستاویز - ١
 )ویراینده(ماهیت ، چه بودن                             =  چبود -2
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دین شده بود و ما خواسته ایم تاخت آنها را ه این باره راستی آنست که تاختی از سوی پیروان مادیگری ب در
آنانرا  ای آنان را روشن گردانیدهما را همین اندازه بسست که نارسایـی ـ بلکه نادرستـی ـ اندیشه ه. بازگردانیم

  .گرفتند بگیرند جستجوهای خود باریک بینی بیشتر کنند و چیزهایی را که تاکنون بدیده نمی هوشیار سازیم که در
ما را درآن باره . انجام رساننده درباره روان اگر بجستجوهایی بیشتر نیاز هست باید اینکار را هم دانشمندان ب

  .کاری نیست
  
  :میان گفتگو از کتاب شادروان دکتر ارانی چند نکته را روشن گردانیدم نشست دراین  در
  
 چیزهاییکه پیروان مادیگری درباره دریافتها و سهشهای آدمی و همبستگی آنها با مغز نوشته اند بی چون و ـ1

  .چرا نیست وکسانی از خود دانشمندان وارونه آنرا نوشته اند
اره جانوران و یا درباره سرشت جانی آدمیست ما را با آن سخنی نیست، و آنچه   از آن نوشته ها آنچه دربـ2

و بناراستی       درباره سرشت روانی است گفته های ما در آن باره چندان استوار است که دانشمندان باید بپذیرند
  .ستوان گردندگفته های خود خَ

هر پرسشی پاسخ ه یا ب  از هر باره روشن گردانیم وآنرا آنکه درباره چبود روان بسخن پردازیم وه  نیازی بـ3
  .ما را همین اندازه بس که تاخت مادیگری را از خود باز گردانیم. دهیم نداریم  و این کار ما نیست
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                                              واژه نامه

 عنیم واژه معنی واژه
 بدست آوردن توزیدن جزیره آبخوست
ستارجْ آفرینش آفرش  مبحث 
 افزار جنگ جنگاچ قصد آهنگ
 لرزان از سرما چایان کشیده آهیخته
 از سرما ناآسوده شدن چاییدن حاجت آیفت
)بر وزن جهش( چُخِش  حقیقت آمیغ  مجادله 
 مجادله کردن چخیدن ضد آخشیج
بودچ تعلیمات، آنچه آموزند آموزاک  ماهیت 
 ایراد ، عیب خُرده عیب آک
 عادت خوی فرض انگار

 سرشت ، خلق خیم فرض کردن   ؛ انگاشتنانگاریدن
ستوانخَ باعث ، محرک انگیزه  معترف 
 اقرارکردن خَستویدن قدر ارج
 آنچه خواسته شود  خواهاک بزرگ شدن بالیدن
 قضاوت داوری بزرگی بالش

ایستدرب در نظر گرفتن بدیده گرفتن  الزم 
 بدفهم دْژ فهم تحمل کردن برتافتن
 وحشی دْژآگاه انتظارداشتن بیوسیدن

 درشت رفتار ،  بد رفتار دْژرفتار تحریک کردن برآغاالنیدن
 بهانه دستاویز وظیفه ، واجب بایا

)بر وزن سبد( رُسُد  یکدفعه ، بکلی  بیکبار ؛ بیکباره  حصه ، سهم 

)یهبر وزن مو( رویه   خدمت  پرستش   ، ظاهرصورت 
 صفحه سات  خدمت کردن  پرستیدن
  محسوس سُترسا توجه پروا
 طبیعت سپهر بال پتیاره

)بر وزن برگ( پرگ   حکومت سررشته داری اذن ، اجازه 

)بر وزن گشایش( سْکالش  اذن دادن پرگیدن  شور ، مشورت 

 شور کردن سْکالیدن ناپاکی پلشت

) وزن نبردبر( سُمُرد  ناپاک گردیدن پلشتیدن  خیال ، وهم 

)بر وزن جهش( سُهِش  خیال ، زعم پندار  احساس ، حس 
 احساس کردن سهیدن عذر خواهی کردن پوزیدن
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 دریافتن با یکی از حواس)بر وزن برچیدن( شَدسیدن  عکس پیکره
 معنی واژه معنی واژه

)بر وزن بلند( شُوند     باعث 
   قرن صده
   وجدان ، ضمیر فرجاد

لیدنفه    مشغول گردیدن 
   تقریبا کما بیش
   اعمال ، آنچه کنند کُناک
   تأویل گزارش
   تصمیم گُزیر

   تصمیم گرفتن گُزیریدن
   غیر منتظره نابیوسان
   التماس ، تضرع نیایش
   نیایش کردن نیاییدن

)بر وزن همایش ( هُنایش     تأثیر ، اثر 
   تأثیر کردن هُناییدن
دههُناین    موثر 

   نتیجه هوده
  جرات داشتن، دلیری کردن یارستن
   فرد یکه

  
 


