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ﯾﺎن ﻦ
دوست جوان من
گفتگوی ما تقريبا به پايان رسيده است .در اين گفتگو من کوشيدم تا فشرده ای ازارزيابی ھای سرشناس ترين
انديشمندان جھان نو را درباره تاريخ مذاھب و واقعيتھای مذھبی – که بيگمان بخش اعظم آنھا برايت ناشناخته
بوده است – دراختيار تو ،خواننده عزيز ،قرار دھم ،زيرا دردورانی که عامل مذھب نقش سرنوشت سازی را
درکشور ما ايفا ميکند آشنائی با ھمه اين واقعيت ھا برايت ضرورت کامل دارد تا ھزاره دوم را بصورت صغير
شرعی به پايان نرسانی ،و بصورت ھمين صغير شرعی پا به ھزاره سوم نگذاری.
درآنچه نقل کردم نقش خود من فقط بازگوئی گفته ھا و نوشته ھای ديگران بوده است و نه ارائه راه مشخصی
ازجانب خودم ،زيرا که اختيار نھائی تشخيص و تصميم را با خود تو ميدانم ،ھمچنانکه در ھمه جوامع مترقی
جھان امروز ما نيز اين اختيار باخود افرادی است که آزادانه فکر ميکنند و آگاھانه تصميم ميگيرند ،و نه با
کسانی که با ادعای کليد داری مطلق حقيقت ازآنان اطاعت بی قيد و شرط ميطلبند .و اتفاقا دراين مورد برای تو
حقی بيشتر از افراد بسياری از ديگر جوامع جھانی قائلم ،زيرا که تو ،درمقام جوانی ايرانی ،دراين زمينه
بخصوص فرھنگ مذھبی ميراث گرانی را پشتوانه خود داری که کمتر ملت ديگردرجھان از نظر آن برخودار
است.
دنيای امروز ما تا چند ماه ديگر پا به ھزاره تازه ای خواھد گذاشت که خود بدان ھزاره سوم نام داده است ،زيرا
که مبداء تاريخ آن تولد پيامبر جھان مسيحيت ،يعنی جھانی است که درحال حاضر بخش برتر دنيای ما است و
بناچار قانون آن نيز قانون برتر جھان است .و امروز تقريبا ھمه پژوھشگران تاريخ مذاھب – که خود آنھا نيز
به ھمين جھان برتر تعلق دارند – براين واقعيت ھمداستانند ،و آن را در صدھا کتاب و رسا ومقا تحقيقی
خود نيز منعکس کرده اند ،که روز  ٢۵دسامبر که اين جھان مسيحيت ھر سا آنرا بعنوان زاد روز عيسی
مسيح جشن ميگيرد ازمدتھا پيش از تولد عيسی بعنوان روز تولد ميترا )مھر( خدای ايرانی امپراتوری رم دراين
امپراتوری جشن گرفته ميشده است ،وساللھائی نيز که مالک اين تاريخ ھزاره ھا ھستند درھمين امپراتوری رم
ساللھای ميترائی بوده اند که ازفروردين ماه و نه از ماه ژانويه آغاز ميشده اند ،بدين دليل که ماھھائی چون
سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر درمفھوم التينی خود معنی ماھھای ھفتم تا دھم سال را دارند و نه آنکه مانند
ساللھای کليسائی کنونی ماھھای نھم تا دوازدھم سال بحساب آيند ؛ روز مقدس يکشنبه نيز که آغاز گر اين
ساللھاست بيشتر از آنکه "روز خداوند” باشد روز ميترا )خورشيد( بوده است ،چنانکه ھنوز ھم درزبانھای
آنگلوساکسون و ژرمنی بھمين صورت “روز خورشيد” ازآن ياد ميشود .درھمين آئينھای آغاز ھزاره سوم ،از
ده ھا ھزار کليسای جھان بانک ناقوس ھا و سرودھای مذھبی برخواھد خاست که مستقيما از تشريفات مذھبی
ميترائی به مسيحيت راه يافته اند ،و بلند پايگان کليسا رد اھائی برتن خواھند داشت که جھان مسيحيت آنھا را
ازراه بيزانس از پوششھای سلطنتی دربار ساسانی گرفته است ،و مراسم مذھبی انجام خواھند گرفت که آنھا نيز
توسط ھمين بيزانس از ھمين تشريفات دربار ساسانی نسخه برداری شده اند.
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غرض من دراينجا بحث تاريخی نيست ،فقط تذکر پشتوانه فرھنگی گرانی است که تو ،ھموطن ارجمند من،
بعنوان يک ايرانی دراختيار خويش داری ،و پيش از تو يکصد و بيست نسل ديگر تاريخ سه ھزار سا کشورت
نيز دراختيار داشته اند ،و معلوم نيست درچنين شرايطی چگونه ميتوان پذيرفت که وارثان چنين ميراثی چھارمين
ھزاره تاريخ خود و سومين ھزاره تاريخ بين المللی را درمقام صغيرانی آغاز کنند.
*

*

*

تو نيز درپايان امسال ،مانند ديگر جوانان جھان پا بدين ھزاره تازه خواھی گذاشت و بناچار ازھمان آغاز کار،
خود را بر سر يک راه دوراھه سرنوشت ساز انتخاب خواھی يافت:
يکی از اين دوراه ،راه آن بخشی از جھان بشری است که دست کم چھارصد سال است که پرچمدار تمدن جھان
است و تقريبا ھمه پيشرفتھای علمی و فنی و اجتماعی و فرھنگی اين جھان را درانحصار خويش دارد.
جھانی که دانش امروزما ،صنعت و تکنولژی امروز ما ،برق و تلفن و تلگراف و بيسيم و راديو و تلويزيون و
فکس و اينترنت ما ،چاپ وعکاسی ما ،بدان تعلق دارند ،جھانی که با تلسکوپھای خود راه دنيای بينھايت بزرگ
و با ميکروسکوپھای خود راه دنيای بينھايت کوچک را بروی خويش گشوده وازطريق ما ھمواره ھا وزيردريائی
ھای خود کرات آسمانی و اقيانوسھای زمينی را در محدوده عمل خويش گرفته است .جھانی که اتم را شکافته و
به قوانين رياضی گرداننده کائنات دست يافته است .جھانی که بيماريھای ھزاران سا را مھار کرده ،مرگ و
ميرانسانھا را پائين آورده و جمعيت آنان را تنھا درطول يک قرن از دو ميليارد نفر به شش ميليارد نفر افزايش
داده است .جھانی که به تنھائی بيست برابر بقيه کشورھای جھان دانشگاه و انستيتو والبراتوارومتخصص دارد.
و راه ديگری که در برابر تو است ،راه آن بخش ديگر از ھمين جھان بشری است که امروزه کشور تو درگروه
بندی جھانی جزئی از آن است ،ھرچند که از ديدگاه نژادی و زبانی و از نظر فرھنگی ھمچنان عضو خانواده
آريائی است که بخش اعظم از جھان برتر امروز بدان تعلق دارد .واين جھان ديگری که امروز تو جزئی ازآن
شناخته ميشوی ،دنيائی است که مدتھا است در الک قرون وسطائی خود به خواب اصحاب کھف فرورفته است.
نه ھيچ سھمی درنوآوری ھای علمی و فنی جھان امروز ما داشته است ،نه در اين مدت ھيچ قدمی درراه پيشرفت
تمدن بشری برداشته است .راھھا و راه آھن ھايش را ديگران ساخته اند ،معادنش بدست ديگران استخراج شده
اند ،کارخانه ھايش بدست ديگران برپا شده اند ،کشاورزی و صنعت و بازرگانی واقتصادش ازديگران مايه
گرفته اند ،دروس دانشگاھيش از ديگران نسخه برداری شده اند ،بيمارستانھايش با شيوه ھای پزشکی ديگران
و با داروھای ديگران گشته اند و ميگردند ،و زندگی روزمره مردمش چنان با استفاده از فرآورده ھای صنعتی
بزرگ و کوچک ديگران آميخته است که اگر تنھا چند روز اين فرآورده ھا را از او بگيرند به دنيای قرون
وسطائی خودش باز خواھد گشت .حتی سالح ھائی که درکشور ھای مختلف اين جھان اسالمی برای سرکوبی
مردم خود آنھا يا برای کشتار “برادران” مسلمان فلکزده ای درديگر کشورھای مسلمان بکار گرفته ميشود ،و
کليدھائی که به گردن نوجوانان و کودکان آنھا آويخته ميشود تا پس از شھادت درروی مين ھای ساخت نامسلمانان
درھای خانه ھای بھشتی خود را درجھان ديگر با آنھا بگشايند ،درکارخانه ھای اسلحه سازی يا کليد سازی
ديگران ساخته ميشود .قدرت نمائی ھای نظامی و مانورھای ذوالفقار و طريق القدس و ثامن االئمه او با پشتوانه
توپھا و تانکھا و موشکھای ساخت ديگران صورت ميگيرد و شعارھای ﷲ اکبر او با بلند گوھای ساخت ديگران
طنين اندازميشود .واين ھمان بخشی از جھان امروز ما است که روزگاری صدر نشين تمدن جھان بود ،و اگر
امروز بدين حد از ورشکستگی رسيده است اين ورشکستگی از فاجعه ای آسمانی نيامده است“ ،ورشکستگی
بتقصير” خود اواست.
دراين دوراھه انتخاب ،تو نه تنھا راه فردای خود بلکه راه فرداھای دورتر فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود
را نيز مشخص خواھی کرد ،زيرا که اگر به راه صغيران روی ھمچنان صغير خواھی ماند ،و اگر راه بالغان را
برگزينی بناچار قوانين حاکم برجھان بالغان را خواھی پذيرفت که سرآغاز ھمه آنھا اين است که انسانھا با مغز
خودشان فکر کنند و با شعور خودشان تشخيص دھند ،و نه اينکه اين شعور را در نظم ھای ديکته شده خود
کامگان سياسی يا در توضيح المسائل ھای دين ساالران مذھبی بجويند .بخش برتر جھان امروز ما از آن ھنگامی
بدين راه برتری رفت که کسانی ازآن ،چند وچونی آنچه را که پيش از آن بدانان قوانين تغيير ناپذير زمينی يا
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حقايق ابدی آسمانی اعالم شده بود – ودر يکجا حکومتھا و درجای ديگر کليسا و مسجد کليد داران مطلق اين
قوانين و اين حقايق بودند -به پرسش بگيرندو پاسخ بطلبند .ازوقتيکه دراين جھان بالغان انديشمندی بنام دکارت
حتی موجوديت خود را با اين استدالل پذيرفت که اگر فکر ميکند پس وجود دارد ،واز وقتيکه انديشمند ديگری
بنام نيوتن افتادن سيب را از درخت تنھا کار فرشته ای ندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد ،و از وقتيکه
انديشمندی سومين بنام کپرنيک جرئت آن کرد که درگردش توراتی خورشيد به دورزمين ترديد کند ،عصر تازه
ای آغاز شد که ھمه پيشرفتھای مادی و فکری چند قرن گذشته جھان ما حاصل آنند.
و از جمله واقعيتھائی بنيادی که بخش اعظم از انديشمندان اين جھان پيشرو درطول اين ساللھای فروغ برآن
تأکيد نھاده اند اين است که سير تحو ل مذھبی جوامع بشری درطول تاريخ درست به ھمان صورت و به پيروی
از ھمان ضوابطی انجام گرفته است که سير تحول سياسی و علمی و اقتصادی واجتماعی اين جوامع انجام گرفته
است ،بی آنکه دراين سير تکامل عوامل ماوراء الطبيعه ای دخالت کرده باشند ،يا پيامی از آسمان رسيده باشد،
يا مالئک وشياطين و اجنه ای پادرميانی کرده باشند ،و درست به ھمين دليل اين سير تحول اقتضا ميکند که
امروزه در انطباق با شرايط فکری بشريت درآغاز ھزاره سوم و درتطبيق با دستاوردھای جھان دانش ،انديشه
مذھبی نيز پا به مرحله تازه ای از تکامل خود بگذارد ،يعنی اين بار مذھب را درتضاد با واقعيتھای جھان دانش
نجويد ،بلکه درتطبيق با اين واقعيتھا واز ورای آنھا بجويد .اسطوره ھای خيالبافانه ای که روزگاری شيوخ قديم
يھود در محيطھای کوچک و ابتدائی خود برای پاسخگوئی به نيازھای اختصاصی قوم خويش ساخته و آنھا را
وحی خدای نوخاسته ای اعالم کرده بودند که خودشان او را درآسمان جای داده بودند ،امروز جای خود را به
حقايق علمی بسيار مسلم تری سپرده اند که ميان آنھا با اسطوره ھای کھن بھمان اندازه تفاوت وجود دارد که
ميان دنيای يک خورشيدی ديروز با کائنات چند ميليارد کھکشانی امروز ،و ميان آفرينش ششھزار سا ديروز
با آفرينش شانزده ميليارد سالی امروز ،وميان خلقت خلق الساعه ديروز آدم با اصل “تکامل انواع “چند صد
ميليون سالی امروز.
با ھمين مفھوم ھيچيک ازاين برداشتھای نو اين نيست که جھان امروز دانش مذھب را بطور اصولی نفی کرده
است ،بلکه اين است که نحوه سنتی برداشت اين جھان ازمذھب تغيير يافته است ،يعنی انسان امروز واقعيت
مذھبی را بسيار بيشتر درمفھوم معنوی آن و بسيار کمتر درجلوه بتخانه و کليسا و مسجد آن ميجويد .دردسامبر
 ١٩٩٨بمناسبت جشن تولد مسيح ،ھفته نامه فرانسوی Observateur Nouvelطی نظرسنجی گسترده
ای از افکار عمومی ،به ويژه از جوانان ،خواست که نظرخويش را درباره پرسشھای مختلف مربوط به معتقدات
مسيحی خود ابراز دارند .اين پرسشھا عمدتا برتزھای رسمی کليسا درباره الوھيت عيسی ،تثليث مسيحی،
پيامبری و معجزات عيسی ونقش اللھی کليسای کاتوليک متکی بود که دردوران انکزيسيون ترديد در اصالت
ھريک از آنھا خطر ارتداد و تکفير و بدنبال آن شکنجه و اعدام را برداشت .طبق نتايج اين نظر سنجی٧٧ ،
 %از پاسخ دھندگان گفته بودند که ميتوانند به وجود عيسی و به تعاليم اخالقی او اعتقاد داشته باشند بی اينکه
اين اعتقاد ايشان الزاما ازمجرای کليسا بگذرد ،و  % ۴۵متذکر شده بودند که برای قبول مسيح نيازی به قبول
الوھيت او ندارند ،ودرکنار  % ٣٣که پيامبری عيسی را ميپذيرفتند ٪۶٧ ،ديگر او را فقط يک متفکر و مصلح
بزرگ ميدانستند .نتيجه گيری نھائی نوول ابسرواتور ازاين نظر سنجی اين بود که “ما با جامعه ای سر وکار
داريم که به مسيحيت خود ھمچنان پای بند است ،ولی برای مسيح جوھری اللھی قائل نيست و اورا جلوه زمينی
خدا يا فرزند او نميشناسد و به معجزاتش نيز عقيده ندارد ،و بخصوص کليسا را واسطه ای الزامی برای مسيحی
بودن نمی داند .مسيحيت آشنای اينان مسيحيتی است که در کائنات ھای باخ و Ave Mariaی شوبرت و
تابلوھای رافائل و ميکالنژ ودرشاھکارھای معماری کليساھای جھان مسيحی متجلی شده است و نه آنچه در
ديوانھای تفتيش عقايد “ترکمادا” ودرکشتار سن بارتلمی و ھيمه ھای آتش انکيزيسيون منعکس ميشد ،ھمچنانکه
علی آشنای ايرانيان آن "ھمای رحمت “است که درشعر سخنوران ودرذکر صوفيان تبلور مييافت و نه آن
شمشيرکش مورد ستايش روح ﷲ خمينی که يکروز ھفتصد نفر از خوارج را در صفين سر ميبريد و روز ديگر
يھود بنی قريضه را درمدينه قتل عام ميکرد .اين جھان مسيحی درحال حاضر  ١١٢کشور بزرگ و کوچک را
شامل ميشود که تقريبا درھر خانواده آن ھا کتاب مقدس ) Bibleتورات و انجيل( جای خاص خود را دارد.
بسياری ازمردم اين جھان يکشنبه ھا به کليسا ميروند و درمراسم مذھبی نوئل )کريسمس( و پاک )ايستر( و
امثال آن شرکت ميکنند ،و غالب اين مردم صادقانه به "وجدان مسيحی “و "اخالق مسيحی “خود افتخار
ميورزند .با اينھمه حتی يکنفر از مردم اين جھان دوميليارد نفری را نميتوان يافت که قوانين کتاب مقدس را
درمورد برده داری يا اجرای قانون سنگسار و قصاص يا حالل و حرام توراتی خوراکی ھا يا انجام قربانيھای
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غالبا وحشيانه ای که درکتاب مقدس فريضه ای الزامی شناخته شده اند قابل قبول بداند ،با عدم اطاعت فرزند را
از پدر يا بی احترامی به يھوه را شايسته مجازات سنگسار بشمارد.
ھمين جھان پيشرفته مسيحی اخيرا پنجاھمين سالگرد تدوين و اعالم منشور جھانی حقوق بشر توسط سازمان
ملل متحد را بعنوان عاليترين دستاورد حقوقی و قضائی خود جشن گرفت ،و اين منشوری است که دست کم
دوازده ماده از مواد سی گانه آن با قوانين کتاب مقدس تناقض دارد ،ودراين دوگانگی ،قوانين اين منشور حقوق
بشر بقدری مترقی تر و عادالنه تر ازقوانين کتاب مقدس است که حتی کليسای واتيکان نيز جرئت مخالفت آشکار
با آنھا را نيافته است .درھمين جھان مسيحی ،تقريبا ھمه کشورھا حکم اعدام را لغو کرده اند ،درصورتيکه اين
حکم يکی از مقررات اصولی تورات است ،ودرمورد جلوگيری از کنترل مواليد کليسا عليرغم آنکه ھمه وزنه
اعتبار مذھبی و امکانات سياسی و تبليغاتی خود را بکار گرفته ،موفقيتی نيافته است ،زيرا تالش او با نيازمنديھای
واقعی جامعه امروز بشری تطبيق نميکند .حتی دراعالميه اسالمی حقوق بشر ھم که درسال  ١٩۵٠از جانب
کشورھای اسالمی انتشار يافت برحقوقی ازقبيل آزادی مذھب و منع بردگی و تساوی کامل حقوق زن ومرد
بصورتی قاطع تأکيد نھاده شده است ،درصورتيکه ھمه اينھا با مقررات قرآنی تناقض دارند.
قانون حجاب اسالمی که ھم اکنون در ايران و برخی ازديگرکشورھای جھان مسلمان بصورت الزامی اجرا ميشود
نمونه ای بارز از آن قوانينی است که درجھان آغاز ھزاره سوم نه قابل اجرا و نه شايسته اجرايند ،زيرا که
ماھيت اصولی آن اھانتی آشکار به شخصيت انسانی زن مسلمان است .ھيچ جامعه متمدنی نميتواند نيمی ازافراد
خود را بدرون چادر سياه بفرستد برای اينکه نيمه ديگر اين جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد ،بی آنکه
برای اين کار از مردان “بالغ و رشيد و عاقل “خود بخواھد که خودشان را بر غرائز خويش کنترل بيشتری داشته
باشند .چنين منطقی منطق توضيح المسائل ھای جھان تشيع است که در آنھا ازمومنين خواسته نميشود که با
حيوانی بيگناه وطی نکنند ،بلکه حيوانی که مورد وطی قرار گرفته است محکوم بدان ميشود که به محلی ديگر
برده شود و کشته شود.
ادعا نامه ای که منظما بنام “اسالم ناب محمدی “عليه فرھنگ منحط غرب صادر ميشود مغلطه ای آشکار بيش
نيست ،زيرا ھرچند راست است که اين فرھنگ نقاط ضعف بسيار نيز دارد ،ولی آنچه اينان به عنوان "انحطاط
فرھنگی “برآن انگشت ميگذارند نه تنھا بخشی از اين نقاط ضعف نيست ،بلکه درست بالعکس از مثبت ترين
نقاط آن است.
فرھنگ “غيرمنحط “کنونی جھان اسالمی ،درکداميک از کشورھای اين جھان راه حل ھای بھتری از راھھای
جھان مترقی درمورد مسائل کلی يا روزمره کسان را ارائه کرده است ؟ کدام آزاديھای بيشترفردی يا اجتماعی را
؟ کدام قانون و عدالت جامع تر قضائی را ؟ کدام برنامه ھای تعاونی و نوعدوستانه را ؟ و بموازات آنھا کدام
دانش و صنعت پيشرفته تری را؟ کدام رفاه مادی يا برتری سياسی يا نظامی يا اقتصادی را ؟ کدام ارزشھای
اخالقی ومعنوی را ؟ شعارھای ضد “غرب زدگی “آيت ﷲ ھا و حجت االسالمھای اين جھان جز آنکه تنھا در
تحکيم قدرت خصوصی خودشان بکار گرفته شود ،چه اعتالئی برای “اسالم ناب محمدی “بھمراه آورده است ؟
و جزاينکه فاصله اين جھان اسالمی را از کاروان تمدن بشری باز ھم بيشتر کند و بر عقب ماندگی آن صحنه
بازھم موءکدتری بگذارد چه حاصلی داشته است؟ اگر اروپای جاھل قرون وسطی نيز با شعار “شرق زدگی “را
دستيابی به دانش برتر جھان اسالمی را بروی خود بسته بود ،با کدام پشتوانه علمی توانسته بود اين دانش برتر
را سنگ زيربنای نيرومندی خود قرار دھد و با بھره گيری از آن خيلی زود ھمين جھان اسالمی را بزير فرمان
خويش در آورد؟
*

*

*

آنچه بعدا انقالب اسالمی ايران نام گرفت درمفھوم نھائی خود برخورد اجتناب ناپذير اين دو برداشت از مذھب و
از واقعيتھای مذھبی بود که يکی از آنھا از آينده و ديگری از گذشته نشان داشت .يکی از آنھا اسالمی بود که
ايران با زيربنای فرھنگی آريائی خود بصورتی کما بيش ھماھنگ با برداشتھای اروپای عصر فروغ شکل داده
بود ،و ديگری اسالمی قشری که مسيحيت انعطاف ناپذير ديوانھای تفتيش عقايد قرون وسطی را منعکس ميکرد.
به تعبيری ديگر ،رويا روئی دو ايران جدا از يکديگر بود :ايرانی که درطول ھزاره ھا بدست خود ايرانيان ساخته
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شده بود و ايرانی وارداتی که از خارچ مرزھا آمده بود و عليرغم ماھيت بيگانه خود ادعای صاحبخانگی ميکرد.
دراين ايران ،بخصوص از زمان صفويان که براين صاحبخانگی مھر تأييد زدند تا پايان دوران قاجارھمه چيز
دراختيار منافع خصوصی کارگردانان روحانيت شيعه گذاشته شده بود ،والزمه تأمين اين منافع وجود جامعه ای
بود که دراجرای قوانين تغيير ناپذير آسمانی جامعه مقلدان و مجتھدان يعنی جامعه قيم و صغير باقی بماند .چنين
بود که درپايان عصر قاجار ،اين جامعه ای که از دوران صفويه به بعد ارتباط فکری آن با دانش و بينش اروپا
تقريبا بکلی قطع شده بود ،بصورت يکی از عقب مانده ترين جوامع روی زمين درآمده بود و فاصله زيادی با آن
نداشت که حتی موجوديت سنتی خويش را نيز از دست بدھد و به مجتمع تمدنھای منقرض شده تاريخ بپيوندد.
ازھمان ھنگاميکه ظھور سلسله ای تازه اين معادله سيصد سا را برھم زد ،و ايران ھمچون ترکيه دوران بعد
از خالفت دراين مسير قرار گرفت که ولو با تأخير بسيار دوباره به کاروان جھان پيشرو بپيوندد ،برخورد سنگين
و نھائی دو ايران ايرانی و غير ايرانی اجتناب ناپذير بود .ترکيه کمال آتاتورک روياروئی مشابھی را در شرايطی
مساعد تر از شرايط ايران از سر گذرانيده بود ،زيرا اين ترکيه ای بود که ازشکست نظامی خالفت عثمانی
درجنگ جھانی اول سر برآورده بود و زمينه درآن برای جدائی قاطع از گذشته آماده تر بود ،ولی درايران ،پيش
از آنکه راه بطور اصولی بر ارتجاع بسته شود بروز جنگ جھانی دوم و اشغال نظامی کشور و بازگشت اعالم
نشده نفوذ استعماری اين تالش را درنيمه راه متوقف کرد ،درانتظار آنکه درساللھائی ديگر حسابگريھائی شناخته
شده راه را بر روياروئی سرنوشت ساز ايران ايرانی و ايران وارداتی بگشايد.
*

*

*

ايران فردای ما درھزاره ای که از راه ميرسد تنھا نياز به تحولی سياسی يا اقتصادی و يا اجتماعی درحد تحوالت
ديگرکشورھای پيشرفته يا پيش نرفته جھان ندارد ،نياز به يک خانه تکانی اصولی درمقياس ھزاره ھا و نه
درمقياس سده ھا و ده ھا و ساللھا دارد ،نياز بدانکه ھمچون سمندر افسانه ای از درون خاکستر آتشی که درآن
سوخته است ديگر باره جوان و پويا سر برآورد .نياز به “تولدی ديگر” دارد.
فصلی طوالنی از تاريخ اين کشور که ھزارو چھارصد سال پيش در قادسيه آغاز شد ميبايد درآغاز ھزاره تازه
درقم بسته شود ،برای اينکه اسالم سياسی ھزار وچھارصد سا جای خود را به اسالمی درمفھوم واقعی يک
مذھب يعنی درمفھوم معنوی آن بسپارد ،مذھبی که آگاھانه و آزادانه از جانب افراد پذيرفته شده باشد ،ھمانند
آن مسيحيتی که درجھان کنونی غرب آزادانه و آگاھانه ،درصورتی معنوی و نه سياسی ،از جانب افراد پذيرفته
شده است.
نسل نوخاسته ای که الزاما بايد ايران فردا را برروی ويرانه ھای ايران امروز بنياد نھد ،تنھا موظف به طرح
ريزی و اجرای يک برنامه بازسازی نيست ،بلکه مسئول طرح و اجرای دو برنامه مجزا از يکديگر – ھر چند
مکمل يکديگر – است .يکی ازاين دو برنامه ،برنامه ای اضطراری و کوتاه مدت است و ديگری برنامه ای
بنيادی و دراز مدت .برنامه نخستين پايان دادن به رژيم قرون وسطائی قيم و صغير است که اصوال وجود آن
درجھان قرن بيستم درکشوری چون ايران دشنامی به تاريخ و فرھنگ ملت ما و به حيثيت انسانی ھمه نسلھائی
است که درطول ھزاران سال دراين سرزمين زيسته اند و ھمه نسلھای ديگری که ميبايد درھزاران سال آينده
درآن زندگی کنند .وبرنامه ديگر ،بنيادگرای فردائی است که درآن فرزندان اين سرزمين بتوانند درايرانی ايرانی،
با ھويتی ايرانی ،با تکيه بر ارزشھای فرھنگی ايرانی ،کشور خود را بصورتی ھماھنگ با دانش و بينش جھان
پيشرفته ھزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دوران جاھليت عربی يا قرون وسطی باز سازی کنند.
*

*

*

درھر برداشت تازه ای ،اين واقعيت اصولی ميبايد مبنای کار قرار گيرد که موضع ايران درجھان اسالمی ازآغاز
با ھمه اجزای ديگر اين جھان فرق داشته است و امروز نيز فرق دارد ،زيرا برخالف کليه آنھای ديگر ايران
ھيچوقت ھويت ملی و ھويت اسالمی خود را يکی ندانسته و ھيچوقت نيز حاضر به فدا کردن اولی درراه دومی
نشده است .دراين باره قبال با تفصيلی بيشتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتی ندارد.
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واقعيتی که بالعکس تذکرش ضرورت دارد ،اين است که محدود کردن انحصاری ھويت ملی ،به عضوی از
اعضای جھان اسالمی – جھانی که اصوال درھيچ شريطی اسالم ايرانی را اسالم خود نشناخته و مسلمانی ايرانی
را مسلمانی واقعی ندانسته است -نه تنھا از ھيچ جھت سياسی يا اقتصادی و يا فرھنگی کمکی به ايران نميکند،
بلکه مشکالت فراوانی را نيز برای او پديد می آورد که درغير اينصورت پديد نمی آيد ،واورا درگير مناقشاتی
ميکند که غالبا ارتباطی با او ندارد.
قلمرو سنتی نفوذ ايرانی ازآغازتاريخ ايران سرزمينھای پھناورآسيای ميانه وچين وآسيای جنوبی وبه ويژه شبه
قاره ھندوستان بوده است که بھمين جھت جای پای چند ھزارسا ايران را درسراسر آنھا به فراوانی ميتوان
يافت .ساللھا پيش جواھر لعل نھرو ،بنيانگذار سياسی ھند امروز ،درنامه ھائی که از زندان انگليسھا به دخترش
اينديرا مينوشت ،براين تأکيد نھاد که درتمام طول تاريخ ھيچ کشوری درکشور ديگر بدان اندازه که ايران درھند
اثر بخشيده اثر نبخشيده است .زبان فارسی صدھا سال زبان درباری و فرھنگی اين سرزمين بوده است ،چنانکه
شمار سخنوران پارسی زبان ھند از چند برابر شمار ھمه سخنوران خود ايران فراتر رفته است ،و به نوشته
نھرو اگر استعمار انگلستان باھمه نيروی خود عليه گسترش اين زبان برنخاسته بود شايد ھنوز ھم فارسی زبان
رسمی ھندوستان بود .قسمتی از عاليترين آثار معماری اين سرزمين دستاورد معماران چيره دست ايرانی است.
بنای رويائی تاج محل که ويل دورانت آنرا زيبا ترين بنای جھان ميداند ،به تعبير معروف رنه گروسه روح ايران
است که درکالبد ھند حلول کرده است .گنجينه آثار خطی فارسی درھند بزرگترين گنجينه دستنويس ھای فارسی
درتمام جھان است و بدايع نقاشی و مينياتوری ايرانی نفيس ترين مجموعه آثار ھنر نقاشی اين کشورند .موجوديت
کشوری چون پاکستان براساس ايدئولژی محمد اقبال شاعر پارسی گوی الھور پی ريزی شد و نام آن نيز از
پارسی مايه گرفت ،کشمير ايران صغير ناميده شد و بنگال ھمچنان کانون قند پارسی باقی ماند.
ھمين نزديکی ھمه جانبه را درتاريخ روابط ايران و چين ميتوان يافت .جاده معروف ابريشم نه تنھا يک شاھراه
بازرگانی ،بلکه يک شاھراه فرھنگی و ھنری کھن است که انديشه ھای مذھبی و فلسفی زرتشتی و مھری و
مانوی ايران را بطور مستمر به امپراتوری پھناور چين منتقل کرده است ،حتی مسيحيت و اسالم نيز ،درصورت
ايرانی اين ھر دو ،يعنی مسيحيت نستوری و اسالم ايرانی ،از طريق ھمين شاھراه به چين رفته اند .ميليونھا
مسلمان چينی درطول قرون به زبان فارسی نمازخوانده اند و امروز نيز ميخوانند .بزرگترين مسجد چينی درھانگ
چه ئو با کتيبه زيبای پارسی آراسته شده است ،و چنانکه ابن بطوطه سياح نامی عرب درخاطره سفرخود بدين
کشور حکايت ميکند شعر سعدی شيراز ،تنھا نيم قرن پس از خود او ،ترانه رايج خنياگران چينی بوده است.
بقايای آتشگاه ھای زرتشتی و پرستشگاھھای مھری و مانوی درسراسر چين يادگارھای ديگری از پيوندھای
مذھبی اين دو تمدن بزرگ جھان باستانند ،ھمچنانکه شاھنامه فردوسی و خمسه نظامی از پيوندھای تاريخی و
گاه عاطفی اين دو حکايت دارند .اثر پژوھشی معتبری بنام  Sino-Iranicaکه درآغاز قرن کنونی توسط يک
دانشگاه امريکائی منتشر شد بنوبه خود معرف آن است که شماربسياری از ميوه ھا و گلھا از ايران به چين رفته
اند و ھنوز ھم نامھائی ايرانی دارند.
ھمين ابن بطوطه درشرح سفر خويش به اندونزی کنونی نقل ميکند که زبان پارسی زبان جاوه و سوماترا بوده
و داستانسرايان و سخنوران و صوفيان ايرانی باندازه خود ايران درآن قرب و منزلت داشته اند .ھنوز ھم درگوشه
و کنار اين سرزمين مردم مشتاقانه به زيارت آرامگاه ھای اين صوفيانی ميروند که برسنگھای گورشان غزلھای
عارفانه سعدی و حافظ شيراز نقش زده شده است.
سرزمين ھای پھناور آسيای ميانه که امروز جمھوريھای تازه استقالل يافته تاجيکستان و ازبکستان و ترکمنستان
و قرقيزستان و کازاخستان را در برميگيرند ،و جمھوريھای قفقازی گرجستان و ارمنستان و آذربايجان و
داغستان ،بنوبه خود گنجينه داران بزرگ فرھنگ و ھنر ايرانند و شھرھائی چون بدخشان و سمرقند و فاراب و
بخارا و گنجه و شيروان و نخجوان چنان با تاريخ و فرھنگ ايران آميخته اند که ميان آنھا با طوس و نيشابور
و ری و شيراز تفاوتی نميتوان يافت.
نه تنھا تاجيکستان فارسی زبان عضو جدائی ناپذيری از خانواده بزرگ ايرانی است ،بلکه حتی باغچه سرای
کريمه که درميان امواج دريای سياه ،ھنوزغرق درگلھای سرخی است که خانھای تاتار اين سرزمين از شيراز
بدانجا آورده اند سرا پا رنگ ايرانی دارد ،و درکاخ سلطنتی پيشين گرجستان ،ھمچنان به جھانگردان تاالری
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نشان داده ميشود که درآن ھر شامگاه نغمه سرائی خوش آوازصفحاتی از شاھنامه فردوسی را برای ملکه تامار
ميخوانده است .دردل ھمين قفقاز ،ھنوز ايرانيان کھنی خانه دارند که جمھوری “اوست” خود را ھمچنان “ايران
“مينامند و زبانی را که از اجداد آالن خود به ارث برده اند ايرانی ميخوانند و ھنوز غاری را که زادگاه ميترا
شناخته ميشود درکوھستان بلند خود به مسافران نشان ميدھند.
ھمه اين سرزمين ھا و اين تمدنھا درارتباط تاريخی خويش با ايران اين وجه مشترک را دارند که جای پراحترام
فرھنگ ايرانی را برای خود ايران محفوظ نگاه داشته اند ،درصورتيکه جھان اسالمی اين حق را از فرھنگ
پارسی دريغ داشته ،يعنی ھر آنچه را که از بزرگان اين فرھنگ دريافت داشته يا به حساب نويسندگان عرب
گذاشته و يا بدانھا بر چسب کلی اسالمی زده است بی آنکه به ماھيت ايرانی آنھا اعتنائی کرده باشد.
زيانی که وجود رژيمی بنام واليت فقيه درايران درساللھای فروپاشی امپراتوری شوروی درارتباط با جمھوريھای
نوخاسته آسيای ميانه به مصالح ملی کشور ما وارد آورد زيانی بتمام معنی جبران ناپذير بود ،زيرا فرصتی
تاريخی پيش آمده بود تا ايران پيوندھای کھن خود را با اين سرزمينھا و با مردم آنھا از سرگيرد ،و احيانا
فدراسيونی را پی ريزی کند که ضامن منافع سياسی و اقتصادی و فرھنگی ھمه اعضای آن باشد ،نه اينکه بجای
ھمه چيز برای آنھا مبلغ مذھبی و کتاب دعا بفرستد و آنھا را وادارد تا برای احتراز از بنياد گرائی واليت فقيه،
رو به جانب ترکيه و روسيه و کارتل نفتی امريکائی – اروپائی آ ورند.
*

*

*

ايران فردا ،درتولد تازه خود ،گذشته از بازيابی دوستان کھن و دوستی ھای کھن ،تعھدی جھانی نيز درايفای
رسالتی که فرھنگ جھان بين او از آغاز برعھده اش گذاشته است ،بخصوص درراستای انديشه مذھبی ،بعھده
دارد که از ميراث چند ھزار سا او دراين زمينه سرچشمه ميگيرد ،و يکصد وپنجاه سال پيش ھگل آنرا نمونه
ای منحصر بفرد درتاريخ جھان دانست.
ھمچنانکه پيش از اين گفته شد ،دردوران کنونی ما درھمه زمينه ھای سياسی واقتصادی واجتماعی ،جھان تازه
ای درحال شکل گرفتن است ،بھمين دليل درزمينه مذھبی نيز ساختار تازه ای درحال شکل گرفتن است ،بھمين
دليل درزمينه مذھبی نيز ساختار تازه ای شکل ميگيرد که وجه مشخص آن جھانی بودن آن است ،زيرا اين
ساختار به دنيای آينده ای تعلق دارد که درآن مرزھای سياسی و جغرافيائی و نژادی روز بروز بيشتر جنبه سنتی
جدا کننده خود را از دست ميدھند و حقيقت ھای مجزای غير توحيدی وتوحيدی درجلوه ھای يھودی و مسيحی و
مسلمان خويش جای خود را به حقيقت واحدی ميسپارند که برای خداشناسی جھانی تکيه دارد ،و بارزترين
خصيصه اين خداشناسی جھانی اين است که اين بار رابطه بشر با خدای او رابطه ای بيواسطه است که از طريق
کاھن ،خاخام ،کشيش ،مفتی ،و آيت ﷲ نميگذارد ،وديوانھای تفتيش عقايد و دادگاھھای شرع و خواھران زينب
و انصار حزب ﷲ نيز بر آنھا نظارت نميکنند ،و طبعا خونی ھم بنام خدا ريخته نميشود و شکنجه ای بنام خدا
صورت نميگيرد .تفاوتی ھم برای اين خدا ندارد که برای او گنبد و بارگاه بزرگتری بسازند يا صلوات بلند تری
بفرستند .از ديدگاه اين خدا آن روسپيان استراليائی که اخيرا درآمد يکماھه خود را به کمک به پژوھشھای
بھداشتی درامر مبارزه با بيماری ايدرز)سيدا( اختصاص دادند بسيار باالتر از عاليجنابانی جای دارند که درکنار
صفھای گرسنگان برای او کليسا و مسجد ميسازند .عبادتی مقبولتر از انجام تشريفات سنتی بيحاصلی که عموما
کار وکيالن بی وکالتنامه اين خدايند و نه کار خود او ،تالش صادقانه برای ساختن جھانی بھتر و برقراری جامعه
بشريتی پيشرفته تر است که درآن از بيعدالتی ھا و نابسامانی ھا و از رنجھا و دردھائی که ھم اکنون بخشھای
بزرگی از اين جامعه بشری قربانيان ناتوان آنند و گزارشھای رسمی مراجع صالحيتدار بين المللی بطور منظم بر
آنھا تکيه ميگذارند ھر چه کمتر نشان باشد .اين گزارشھائی که بطور منظم از جانب سازمانھا و مراجع مختلف
جھانی درزمينه مسائل انسانی مختلف مربوط بدين سازمانھا منتشر ميشوند ھمگی بيانگر اين واقعيتند که ھنوز
تالشی بسيار ضروری است تا چنين دنيای بھتری ساخته شود .گزارش سازمان بھداشت جھانی که تنھا درچند
ماه پيش منتشر شده ،حکايت ازآن دارد که درحال حاضر درجھان سوم درھر دوثانيه يک کودک از گرسنگی
ميميرد ،و تنھا در عرض يکسال ١٣ميليون کودک يعنی معادل صد برابرقربانيان بمب اتمی ھيروشيما ازبدی
تغذيه ياازگرسنگی تلف شده اند درست مانند اينکه درھر روز از روزھای سال يک شھر کامل با جمعيتی درحد
متوسط و صرفا متشکل از کودکان ،از روی زمين محو شده باشد .طبق ھمين گزارش درجھان امروز ما ٣٠٠
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ميليون کودک کم خونی ناشی ازکمبود آھن و  ٣٠٠ميليون نفر ديگر به بيماری گواتر ناشی از کمبود يد دچارند
و  ١٠٠ميليون کودک به علت کمبود ويتامين بينائی خود را از دست داده و کور شده اند.
گزارش کنگره بين المللی مربوط به کار غير قانونی بچه ھا درجھان ،که در ١٩٩٧دراسلو برگزار شد ،حاکی
ازاين است که درحال حاضر  ٢۵٠ميليون کودک ده تا چھارده سا درشرايطی وحشتناک درسراسر جھان
شبانروزی گاه تا ھجده ساعت بکار گرفته ميشوند .تنھا دريک کشور برزيل پنجاه ھزار دختر بچه ده تا پانزده
سا از راه فحشا زندگی ميکنند و غالبا تأمين زندگی والدين خود را نيز بعھده دارند .به گزارش سازمان انگليسی
مبارزه با بردگی کودکان ) (OXFAMبسياری ازبچه ھا را با کاميونھای گوسفند کشی به بازار فروش ميبرند
وقيمت آنھا را با کاميونھای گوسفند کشی به بازار فروش ميبرند و قيمت آنھا را برحسب وزنشان دريافت ميدارند.
تعداد کودکان سر راھی امريکای التين به تنھائی  ۴٠ميليون نفر برآورد شده است .به گواھی  UNICEFدو
ميليون کودک بطور منظم مورد بھره برداری جنسی قرار دارند ،وبه نوشته نيويورک تايمز برخی از کودکان که
بنام معالجه به اياالت متحده امريکا دعوت ميشوند برای آزمايشھای پزشکی داروھای تازه بصورت خوکچه ھای
ھندی مورد استفاده قرارميگيرند .مادرترزا ،قديسه مسيحی ساللھای ماوبرنده جايزه نوبل صلح ،دريکی از آخرين
مصاحبه ھای خود فاش کرد که دربرزيل ھر سا صدھا کودک نوزاد از سطلھای زبا کنار خيابانھا برداشته
ميشوند.
تازه ترين گزارش سازمان يونسکو ،شمار بيسوادان امروز جھان را بيش از يک ميليارد نفر تعيين کرده است،
که ھر سا  ١١٠ميليون کودک محروم از آموزش بدانھا افزوده ميشوند.
نظم اقتصادی غير عادالنه ای که برجھان امروز حکومت ميکند بيش از مجموع کوتاھی ھای مومنان جھان
درانجام فرائض مذھبی خود درمکتب خداشناسی ناپذيرفتنی است .درروز ساالنه مبارزه جھانی با فقر و گرسنگی
سال  ،١٩٩٨سازمان ملل متحد اعالم کرد که درحال حاضر يک ميليارد و نيم نفر از جمعيت شش ميليون نفری
جھان درفقر مطلق بسر ميبرند که يک ميليارد و سيصد ميليون نفر آنھا از مردم آسيا و افريقا و امريکای التين
ھستند .اين فقيران که  % ٢۵ازجمعيت جھان را تشکيل ميدھند جمعا تنھا از يک درصد درآمد جھانی برخوردارند
درآمدی که درسال گذشته رقم آن  ٢۵ , ٠٠٠ميليارد دالر بوده است .يعنی يک و نيم برابر فاصله زمين با
خورشيد ،اگر به حساب نشريه لوموند ديپلماتيک اين فاصله را با اسکناسھای يک دالری که بدنبال ھم بگذارند
فرش کنند .به حساب ھمين نشريه ،نسبت درآمد ثروتمندان و فقيران جھانی از سی بر يک دردھه ھشتاد به ٧٨
بريک دردھه  ٩٠باال رفته است .درجھان آغاز ھزاره سوم ،جنگ صليبی يا جھاد اسالمی واقعی تالشی است
که ميبايد جھان بشريت برای تعديل نظم غير عادالنه اقتصادی امروز جھان و استقرار نظم انسانی تر و عادالنه
تری درجای آن بکار بندد ،زيرا اين نظام ظالمانه اقتصادی آن جعبه پاندورائی است که تمام نابسامانيھای اجتماعی
و اخالقی و جنگھا و کودتاھا و ژنوسيدھا و ديکتاتوريھا و قحطی ھا و مرگھای دسته جمعی گرسنگان و بيماران
و فحشا و بيسوادی و بسيار تباھی ھای ديگر جامعه بشری از آن سر بر می آورند.
*

*

*

برداشت جھان بينانه از واقعيتھای مذھبی دربيرون از برداشتھای کوته نگرانه قشری ،برای فرھنگ ايرانی
برداشتی تازه نيست .حتی پيش از مولوی نيز ،خمير مايه اين فرھنگ اين بوده است که  ”:ما زقرآن مغز را
برداشتيم ،پوست را بھر خسان بگذاشتيم " ،ھرچند که دراين مورد تنھا قرآن مطرح نبوده ،مذھب و انديشه
مذھبی درصورت کلی آن مطرح بوده است.
جلوه ھای گوناگون اين روشن نگری و تضاد آنرا با قشريت دين ساالران ،درتمام تاريخ اسالمی ايران متجلی
ميتوان يافت .اگر جھان غرب دردوران معينی قرن فروغی فراگير و چشمگير داشته است ،جھان ايرانی
دردورانی درازتر ،منتھا بصورتی پراکنده تر و بھمين دليل نامحسوس تر و بنوبه خود جھانی آکنده ازفروغ بوده
است .شمار بزرگان انديشه و ادب اين کشور که درھزار و چھار صد سا گذشته بطور پيگير با فرھنگ قشريت
درستيزه بوده اند ،و بسياری از آنان دراين راه جان باخته يا به زندان افتاده و يا به تبعيد رفته اند ،از آنچه
ميتوان پنداشت بيشتر است .من خود درساللھای گذشته نمونه ھائی از گفته ھای بيش از دويست تن از اينان را
درکتابی بنام "درپيکار اھريمن “ارائه کردم ،ودرھمين کتاب حاضر نيز نمونه ھای ديگری ازاين آثار را ،که به
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آزادانديشان بلند قدر نخستين قرون اسالمی ايران  :ابن مقفع ،راوندی ،سرخسی وبخصوص يکی از بزرگترين
آزادانديشان ھمه تاريخ جھان ،زکريای رازی ،مربوط ميشود ارائه کرده ام .آنچه ميبايد اختصاصا دراينجا برآن
تأکيد گذارم ،سھمی است که دريکصد سال گذشته ،يعنی از ساللھای مشروطيت تا بامروز ،پاسداران ديگری از
اين فرھنگ مبارز ،درھمين راه يعنی درپيکار با قشريت و واپسگرائی وسود جوئی مذھبی برعھده داشته اند،
واين تالش در دو دھه گذشته ابعادی يافته است که درنوع خود قرن فروغ اروپائی را بياد می آورد .شمار آثار
ارزنده ای که دراين مدت کوتاه درجامعه برونمرزی ايرانی دراين راستا توسط نويسندگانی سابقه دار يا نويسندگان
نوخاسته نسلی جوانتر انتشار يافته است ،و نه تنھا کميت بلکه کيفيت عالی آنھا ،اين احساس را پديد می آورد
که انقالب واپسگرای پايان قرن بيستم کشور ما در کنار ھمه دستاوردھای منفی خود دستاورد کامال مثبتی نيز
بصورت چنين تالش فرھنگی پويا ھمراه داشته است.
پيشگامان اين “عصرفروغ” ايرانی را بايد درايران نيمه اول قرن حاضر جست ،که از ميان آنان ميتوان از ميرزا
آقا خان کرمانی ،آخونزاده ،جمال الواعظين ،ايرج ،عارف ،پور داود ،ھدايت ،کسروی ،محمد مسعود،
نوبخت ،بھار ،دشتی ،سرمد ،پروين اعتصامی ،فروغ فرخزاد ياد کرد ،ھمچنانکه دردوران بيست سا گذشته
ميبايد به عنوان نمونه از سخنورانی چون نادر نادرپور ،اخوان ثالث ،سايه ،ضياء مدرس ،حميد مصدق ،محمد
عاصمی ،اسماعيل خوئی ،شھناز اعالمی ،از پژوھشگرانی چون سعيدی سيرجانی ،جالل آشتيانی ،صادق)نام
مستعار( ،روشنگر )نام مستعار( ،عبدلرحمن )نام مستعار( ،علی مير فطروس ،ازنويسندگانی چون بھرام چوبينه،
مھشيد اميرشاھی ،کورش آريا منش ،ھوشنگ زنوزی ،از طنز پردازانی چون ايرج پزشکزاد و ھادی خرسندی،
و از انديشمندانی چون حسين ملک ،منوچھر جمالی ،ھوشنگ معين زاده نام برد که ھرکدام از آنان ھم استادانه
و ھم شجاعانه به روشنگری پرداختند و مکتبی آينده ساز را پی افکندند که بی گمان نقش آن در ايفای رسالتی
که ساللھا پيش رنه گروسه ،يکی از سر شناس ترين شخصيت ھای فرھنگی قرن ما بر آن تأکيد نھاده بود،
نقشی بنيادی است:
“اساسی ترين مسئله جھان امروز ما درآميختن شرق و غرب برای دست يابی به يک واقعيت جھانی بر مبنای
يک تفاھم جھانی است ،و سر مشقی که فرھنگ ايران درھمه تاريخ خود ارائه کرده است نمايانگر اين واقعيت
است که چنين تفاھمی تحقق پذير است ،زيرا اين فرھنگ با نبوغ انديشه خويش خود بخود مظھر آميزش موزونی
از شرق وغرب و ادقام اين ھر دو دريک واحد بزرگ جھانی است ".

برگ  9از  9برگ

پايــــــان سخــــــن

