
 در ستایش خرد، خردمندان و اندیشمندان 

 کنون اي خـردمند  وصف خرد            بدین جایگه گفتن اندر خـورد                      

 چه گفت آن خردمند  مردِ خرد          کـه دانا ز گفتار از بـرخـورد           

 چشم شادان جهان نسپري خرد چشم جانست چون  بنگري          تو بی                     

بر پایه این راست گفتاري فردوسی بزرگ بجاي پیروي از پند سعدي و «گزاردن دوگانه اي  به 

صبحگاهان، این ستایش نامه را به پیشگاه خرد و خردمندان و اندیشمندان درگاه یگانه» در 

نیایش به زبان تازي که با چم آن بیگانه ام مانند « السالم علیک یا وارث  پیشکش می کنم . 

پیامبر که از همان   )َصباُح اخلَري(   آدم صفوت اهللا »را به کنار میکذارم. ازنیایش بامدادي

خداي  آفریدة اندیشۀ موسی که به نیایش )  �َذاَب الّنار( سوزان    آغاز روز با کیفرآتش

انسان نیازمند است تهدیدشوم پرهیز میکنم.   بجاي سرهم کردن واژه هاي تازي و براي فریب 

نَه و قَنا  (    خود و مردم که بگویم نَه وِىف �ِخَرة َحس�َ �ذاِب  َربَنا  آِٓتنا ِىف اّ�نیا َحس�َ
ي هرگاه زمان پروانه دهد به نرمی و آهستگی یا با آواي بلند  در راستاي با سربلند  )النّار 

 خرد وخردمندي را ستایش می کنم.     آموزه هاي فردوسی

 

 میکنم که در ژرفاي هستی رگ و خون انسان جاریست.   خرد را ستایش

   زیرا: 

 به  یزدان اگـر ما خـرد داشتیم          کجـا ایـن سرانـجام بد داشتــیم 

 زمن باد بر جـانِ آن کس درود           کـه داد و خـرد باشدش تار و پـود  

 ران بـود خـرد  افسر شهـریـاران  بـود           خـرد زیــور نـامــدا



 فــر و ز نـدة   کهتـران  و مهـان   فـزون از خرد نیست  اندر جهان         

کنم همه انسان هایی را که با خرد خود بر بخشی از نادانی ها و بی دانشی انسان ستایش می

 پیروز گشتند. 

 ستایش می کنم همۀ خردمندان بزرگ و کوچک  را، از مخترع چرخ  وبرق وماهواره و تلفن و

 کامپیوتر گرفته تا پدیدآورندگان بزرگترین پیشرفت هاي جهان امروزي 

نشان دادند   DNA ستایش میکنم پژوهشگران و خردورزانی را ، که  با کشف یگانه و تاریخی 

 چه پارس و کرد و بلوچ وآذري، شیرازي و مشهدي و اصفهانی و تهرانی،  که همۀ ما ایرانیان،

ي چند گانه  و از این رهگذر  دکان« قومیت » بسته شد و در پی از یک ریشه هستیم، با گویشها

 آن کاسبی  خود مختاري و فدرالیسم و جدایی خواهی به کسادي گرایید.  

 ستایش می کنم نیوتن، گالیله و اینشتن را که دانش انسانی از جهان هستی را دگرگون کردند،

بویژه ستایش میکنم گالیله را که دانش فیزیک را سکوالر کرد و از چنگ دین رهانید و از آن  

 پس خرد انسان پشتیبانی دانش شد و دانش به پشتیبانی خرد برخاست.

دکارت خرد آدمی را بجاي کتاب مقدس  روشنگري را که مانند 11مهترانستایش میکنم 

« استقرا» ، روش تجربی و رسیدن از  جزء به کل، در برابر  روش  بهره گیري از  با و ند نشاند

د منطق ارسطو  سبا شکستن وبرپایۀ « شک براي یقین»    » یا رسیدن از کل به جزء ،قیاس روش «

مرز   ي بیرا یکسره دگرگون کردند و انسان را به دنیا بودن دنیاي بسته نادانی و برده دین

   .دانش رهنمون شدند

ستایش میکنم روشنگرانی چون آخوند زاده ، احمد کسروي، دکتر شجاع الدین شفا، دکتر  

مسعود انصاري،دشتی و .... که زندگی خود را در راه شناساندن دکانداران دین گذراندند و 

آموختند که دروغ نامه هایی به نام تورات و انجیل و تازي نامه، انسان ها را در «جهل به ما 

 مرکب» زندانی کرده اند و نشان دادند داستان پرودگاري که در اندیشه موسی آفریده شده و  

 
۱  



، دروغ هاي 3و «معراج » 2گیرد و پایه «تثلیث مسیحیت» بزمین می آید با یعقوب کشتی می

بزرگ تاریخ بشریت هستند.  آیین هایی  که هرگاه براي پاسخ به پرسش خردمندانه در میمانند 

  مَنْ وَتُذِلُّ تَشَاءُ  مَنْ تُعِزُّ«، پاسخ را با شمشیر می دهند. زمانی که نوشته هاي تازینامه چون 

اختگان مغز سنگ شده  باخرد ب را »یَشآءُ  مَن ویَهدي  یَشآءُ  مَن  یُضِلُّ«همچنین  تَشَاءُ» 

در میان می گذاریم و آن را نا همآهنگ با اصل «عدل » که به آن باور دارند به گفتگو  

میگذاریم، چون درگِل میمانند پاسخ آنها «تکفیر ، شمشیر و یا محارب با خدا یا مفسد فی  

ي . به سخن سرایندة سبزوار » پرسش کننده خواهد بود که کیفرآنها مرگ استاالرض بودنِ

«بیداد » ، از دیار بیهق و از نسل سربدار، درزمان این بیخردانِ شمشیر  وگلوله و تفنگ و اسید  

 بدست،       در دادگاه عدالت طناب دار       بر صدر مینشیند و قاضی و داور است. 
 

 ستایش می کنم خیام را که «اصل عدل شیعیان » و«معاد اسالم » را زیر پرسش برد. میگوید:

 ملۀ رفتـگان  ایـن  راه       دراز                      بــاز آمده کیست تـا به ما گوید باز از جـ

 گـر می نخـورم علم خـدا جهل بود           می خوردن من  حق از  ازل می دانست       

 من میگویم کـه آب انگور خوش است             گویند کسان   بهشت با  حور خوش است 

 گیر و دست از آن نسیه     بدار                       کآواز دهل شنیدن از دور خوش استاین نقد ب

 گـویند بهشت و حـور عین خواهد بود                       وآنجا می نـاب و انگبین خواهد بود 

 هد بودگر ما می و معشوقه گـزیدیم  چه باك                       آخـر نه به  عاقبت  همین خوا  

 ستایش می کنم فردوسی بزرگ را که: 

پی افکند از نظم کاخی بلند و به من ایرانی آموخت که پس از هزار و اندي سال همه روزه   

 بگویم  و فریاد زنم که: 



او ایران و ایرانی را با پاالیش زبان پارسی زنده و جاوید نگهداشت . بزرگترین و جاودانه 

د که هیچگاه از باد و باران نیابد ترین شناسۀ ایران و ایرانی، شاهنامه، را  آنچنان  پی افکن 

 گزند . به من و هر ایرانی  و به همۀ انسانها آموخت که براي رستگاري به خرد رو آوریم. 

 

   ستایش می کنم  رند فرزانۀ  جهان دیده سعدي را که باور دارد:

 غـریبی گرت  ماست پیش آورد                     دوپیمانه آب است و یک چمچه دوغ 

 دیـده  بسیار گوید   دروغ  خواهی از من شنو                     جـهانراست میاگر  

 

سعدي بزرگترین جامعه شناس راستین زمان خود بود. هنوز شعر بنی آدم اعضاي یکدیگرند 

 که در آفرینش ز یک گوهرند در تاالر سازمان ملل متحد سربلندي و غرور و افتخار می بخشد

 ان شناسی وي برگ زرینی است در تاریخ ادبیات جهان که می گوید:هر یک از پندهاي انس

 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت   تن آدمی شریف است  به جان آدمیت  

 اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد              همه عمر زنده باشی به روان آدمیت 

 

وره و خفقان دینی  زیر پرسش  ستایش می کنم حافظ بزرگ را که «معاد» را در تاریکترین د 

 برد و فرمود: 

 گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد             واي اگر از پس امروز بود فردایی  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                آنگاه که «تکفیر» و آهنگ جانش کردند هوشمندانه آنرا ویرایش کرد و پیش از آن افزود:                                              

 بر در میکده با دف و نی ترسایی   این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت 

ستایش می کنم پورسینا (ابن سینا) را که بر بیشتر دانش  هاي روز جهان دست یافت و استاد  

ت و سرآمد گردید تا آنجا که دانش پزشکی و«کتاب  بزرگ شد. دردانش پزشکی چیره گش

گیري از  قانون»  او هنوز در همه جهان آموزش داده می شود. او بود که نخستین بار با  بهره

 «نبض انسان» به درونش پی برد و بر این پایه پس از سده ها دستگاه «دروغ سنج» اختراع شد. 



 امبري با آموزش گفتار نیک، پندار نیک و کنم زرتشت بزرگ را که بی انگیزة پی ستایش می

 و کردار نیک، بیش از هزاران کتاب و نوشته، انسان را به رستگاري رهنمون شد. 

  :  ستایش می کنم دیگر پیشتازان وآموزگاران اندیشۀ راستین را، چون کنفوسیوس که گفت

کار و اگر براي  «اگر برنامه ات براي یکسال است برنج بکار، اگر براي ده سال است درخت ب

 » کودکان را آموزش ده.سال است  100

 همچنین انسان را رهنمون شد که از سه راه خرد آموخته می شود: 

از راه تقلید که آسان ترین است و از راه تجربه که تلخ   از راه اندیشه که درست ترین راه است،

 ترین است. 

 

درود میفرستم به همه آموزگاران ،دبیران، فرهنگیان و دانشگاهیان که بزرگترین خدمت را به  

 انسانها کرده و می کنند. 

درود میفرستم به تمام پزشکان و پرستاران، با نام یا بی نام، که در راه  نجات بیماران جان 

 خود را از دست داده و می دهند.  

و جوان هایی که در آزمایشگاه ها با همه وجود پژوهشهاي درود میفرستم به تمام انسان ها  

 واکسن  و داروها بتوانند تا «علمی » خود را سامان میدهند  و بی هیچ ایستائی پیگیري میکنند 

 کنند.  جلوگیري انسان ها میلیون نیستی از که بسازند هایی

واال ترین فرزندان ایران که  درود میفرستم به میلیونها زن و مرد دلیر جان باخته و پاك ترین و  

با فدا کردن گرامی ترین هستی خود، یعنی جانشان، توانستند، در درازاي هزاره هاي تاریخ،  

 ایران و فرهنگش را نگهبانی کنند. 

درود میفرستم به همه دلیران ایرانزمین ، نظامیان شرافتمند ایرانی و پاکترین و واال ترین 

ه پاداش ایران دوستی و پایبندي به سوگند خود به قانون ب 57فرزندان ایران که در شورش 

 اساسی به دست رژیم جمهوري اسالمی کشته شدند . 



درود میفرستم به روان همه میهن پرستان  که در این رژیم اشغالگر و دزد جمهوري اسالمی و در  

کنجه جان دوره حکومت این جالدان و خون آشامان آشکارا یا پنهانی در بازداشتگاه ها زیر ش

 باختند یا به جوخه هاي مرك سپرده شدند. 

درود میفرستم به جوانان ودلیران ایرانزمین که در پیکار با اهریمن جمهوري «اراذل و اوباش»    

 با دادن هزاران کشته از پاي ننشسته اند و پیروز خواهند شد. 

ن که منشوریگانه اش  درود بی پایانم به کورش بزرگ  بنیان گذار فرهنگ شاهنشاهی ایرانزمی  

بن مایۀ قانون اساسی آمریکا شد و، همچنانکه پیوسته در درازاي هزاره ها در فرهنگ ایرانی  

 نهفته است، برده داري را در همه سرزمین پهناور خود که برده داري میکردند، برچید. 

دشاهی  ساله پا 16درود میفرستم به رضاشاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین که دردورة کوتاه 

خود، ایران را بیش از نیم سده به پیش برد، سکوالریسم را بنیان نهاد، نوآوري را پایه گذاري  

کرد و ناسیونالیسم راستین ایرانی را به همه ایرانیان آموخت، اندیشه هاي واالیی که آرزوي  

 انقالب مشروطیت  بود.

  و  ایرانزمین سربلندي  هرا  در را  خود جان که بزرگ  شاهنشاه  شادروان درود میفرستم به 

  اجتماعی و  اقتصادي گونی دگر  بزرگترین خونریزي بی و سفید انقالب با  داد. دست از  ایرانیان

  هاي اندیشه  دارندگان از پشتیبانی زنان، به راي حق و  آزادي دادن و فئودالیسم برچیدن با را 

                                 آورد. پدید  ، ایرانیانگیر ستایش فرزندان دهندگان پرورش و  آموزگاران و تابناك و درخشان

  و تر  افزوده  وي دوستی  ایران شکوه بر میگذرد تاریخ  بزرگمرد  این درگذشت از که روز هر

  مردم، و  میشود  رنگتر پر و تر  آشکار  رهبریش یی  طال دوران آوردهاي دست ارزش و خدمات

  شاهی  رضا  دوران و دوران آن آرزومندبیشتر خود، برخاستۀ دل از فریادِ و  » «حسرت با

 میشوند.

  «خدا   پادشاهِ آرامگاه تبهکار»، و  دزد «رژیم نابودي و  تاریکی بر نور پیروزي از  پس که باشد

و رضا شاه بزرگ در ایران بازدید گاه  ایران پرستان و میهن دوستان و نسلهاي آینده     بیامرز»

 گردد.



 اسداله نصر اصفهانی 
 کالیفرنیا  -سان ماتئو        

 شاهنشاهی   2580مهر        

 خورشیدي 1400برابر       

 ترسایی   2021وسپتامبر     

 
 

، ولتر، دیوید ھیوم، توماس، جان الک، پیر بل، رابرت ھوک، روسو، دیدرو، فرانسیس بیکن، مونتسکیو،  کانت۱
 ودھھا روشنگرو فیلسوف دیگراگونیاس، بارخ اسپنوزا 

 
کھ او فرزند  ( چون اگر بھ این پرسش مردم کھ عیسی چگونھ از مریم بدون نطفۀ  مرد زاده شده پاسخ راستین۲

داده میشد تمام مسیحیت بباد میرفت، روح القُُدس را اختراع کردند و، برای محکم کاری و   یوسف نجار است) 
تحمیق مردم،  سھ گانھ باوری یا چند خدایی را، بھ زور و پول کلیسا و سوزاندن مخالفین، بھ  مردم تحمیل کردند  

فرزند گزیدن برای خدای  است کھ سورۀ مریم امده  ۳۵با آنکھ چند خدایی در مکتب یکتا پرستی کفر است. درآیۀ  
 رحمان سزاوار نیست. 

تثلیث واژه تازی است بھ معنای سھ بخش کردن. مثلث تثلیث بیانگر فرمول تثلیث در مسیحیت، یعنی پدر، پسر و  
یکی از باورھای بنیادی بخش بزرگ مسیحیت است کھ بر    Trinity روح القُُدس است. سھ گانھ پروری  یا 

کھ در عیسی مسیح تجسم پیدا کرد) و خدای روح  (ھ سھ شخص، خدای پدر، خدای پسر اساس آن خدای یگان
 . القُُدس می باشد

 
بھ   مکھ ھا است. میگویند پیامبر در شبی از بھ آسمان  مسجد االقصی از  رفتن) محمد (باال داستان عروج  ِمعراج  ۳

(دورترین مسجد) با بُراق ،اَستَر بالدار، انتقال یافت و از آنجا بھ آسمان عروج کرد. او در شب   مسجداالَقصی 
نیز   پیامبران را مشاھده و با برخی از  جھنم و اھل  بھشت دیدار و گفتگو نمود و اھل  مالئکھ  معراج، با برخی از 

 .شھرت یافتھ است حدیث معراج صورت گرفت کھ بھ خدا دیدار کرد و گفتگویی ھم میان او و 
 

دردیداری از اورشلیم (بیت المقدس) ازدیوار ندبھ ومسجداالقصی کھ نزدیک ھم ھستند دیدن کردم.   ۵۷در سال 
در درون مسجد صخرۀ بزرگی وجود دارد کھ میگویند عروج از روی این سنگ انجام گرفتھ. برای تحمیق مردم  

نشان میدھند کھ جای پای محمد است و مردمی کھ دوست دارند تحمیق شوند آنرا جای پایی را روی صخره  
  برابر جای پای یک انسان معمولی است. ۳میپذیرند. در حالیکھ حفرۀ جای پا بیش از 
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