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  يادداشت ويراينده
  

  : كتاب  ايندربارة خط و زبان) الف
 چندگونـه   ناگزير.  جداييهايي با گذشته دارد    كنوني) رسم الخط (ـ بايد دانست كه شيوة نگارش       ۱

  :تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي آيد 
  م در مـتن اصـلي بـصورت        كه اينجا نوشته اي   » دوري اي « يا  » ياوري اي « يكم ، واژه هايي مانند      

   يــاي واژهنوشــته بــوده و خواننــده از روي معنــي مــي بايــست دريابــد كــه » دوري« يــا » يــاوري« 
  .دارد) نكره(» ناشناختگي« 

  يـا  » خانـة « كه نوشـته ايـم در اصـل بـصورت       » جامه اي « يا  » خانه اي « دوم ، واژه هايي مانند      
 كـه مـي بايـست از جملـه          افتادگي داشـته  هم   » ياي كوچك روي هاء   « گاهي  . نوشته بوده » جامة« 

  .فهميده گردد
 بـوده و  » مايـه « يـا   » نامـه « كه نوشـته ايـم در مـتن         » ماية« يا  » نامة« وم ، واژه هايي مانند      س

  .در آخر واژه را مي بايست خود از معني جمله دريابد» ي« خواننده تلفظ 
  و » خانهـا  « بيـشتر كـه نوشـته ايـم در مـتن         » نامه هـا  « يا  » خانه ها « چهارم ، واژه هايي مانند      

 اينجا هم خواننده ميبايست     ).از دو حرف يكسان پشت هم يكي را مي نوشته اند          ( نوشته بوده    »نامها« 
  .بوده» خانه ها«  بلكه »خانها«  نه  براي مثالكه ، خواست دريابد از جمله

  ا را نيـز بـشيوة امـروزي        پنجم ، برخي واژه ها در گذشته طـور ديگـري نوشـته ميـشده كـه آنهـ                  
  .آورده ايم» گرفتارند« و» نپنداريد« كه » گرفتاراند« يا » نه پنداريد« : ، مانند  آورده ايم

پاره اي را كـه     . »اينانرا« يا  » آنهنگامست« نوشته مي شده مانند     » سرهم« برخي واژه ها     ششم ، 
  . آمده ايمخواندنش دشوار بوده جدا نوشته ايم و بشيوة امروزي نزديك تر

. »بمردم« يا  » باين« در شيوة نگارش پيشين به واژه ها مي چسبيده ، مانند            » ب« حرف  هفتم ،   
. اينكار علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشته انـد                    

  . جز در برخي جاها ما آنرا به همان حال گذارده ايم
در » فاصـله « نداشته و براي آسـانِي خوانـدن از   ) ويرگول( آغاز ، چاپخانه ها كاما   هشتم ، گويا در   

  بجاي . رفتهنمي بكار    جز در برخي جاها    حروفچيني سود مي جسته اند و پس از آنكه آمده و رواج يافته            
 دربـارة    همين كـار را    .بجمله افزوده ايم    آنرا يا هرجا كه كامايي خواندن را آسان گردانيده ما        » فاصله« 

  .ِاعراب كرده ايم
  .اينگونه تأكيدها همه جا از ماست. ـ برخي جمله ها را براي تأكيد پررنگ نوشته ايم۲
  .، از متن اصلي جدا شده[] يا نشانة » و« ـ يادداشتهاي ويراينده با ۳
ه اند  آشنا گرديدتوانايِي زبانها) مبحث(كساني كه از رهگذر ترجمه يا آموزش دانشها با جستار     ـ۴

يهـايي كـه در زنـدگاني روي ميدهـد          ننيك مي دانند كه زبان يك چيز رويايي است و بايـد بـا دگرگو              
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همگام و همدوش برويد و گسترده گردد وگرنه زبان بـزودي در چنگـال زمـان گرفتـار مانـده خواهـد                      
  ه و اصـطالح   واژ،پس از جنبش مشروطه ايرانيان خود را در برابر صدها چيـز تـازه ، معنـي نـو         . پژمرد

كـساني ايـن را     .  بود ست بسته دسخت  براي رساندن آن معنيها     مي ديدند كه زبان پريشانحال فارسي       
 از بي آنكه راه اين كار بداننـد يـا           ايشان برخي از     ليكن .يافتند» اصالحاتي« دريافته فارسي را نيازمند     

كه خود   م و نارسايي برخاستند    بكوششهاي خا   باشند گاهآلودگيهاي ديگري كه فارسي پيدا كرده بود آ       
ـ     (١بدست نيامد  و نتيجه اي هم از آنها        تاريخچة جدايي دارد   فارسـي  « ا عنـوان    نوشته هاي اين گروه ب

) پيراستِن : زبان پاك يا به   (  كه اصالح     باز كرد   انديشه در مغزها جا     با اينهمه اين   ).شناخته شده » سره
  .نشدني بود ليكن برخاستن به آن بيمايه .ناگزيريستزبان 

از آنسو كسروي بكار بزرگـي برخاسـته و چنانكـه از نوشـته هـايش مـي تـوان دريافـت ، ميـدان                 
نـه  ،   زبـان پـاك   (نوشتن بزبـان پيراسـتة فارسـي        . كوششهايش پهناورست و بزبان نياز ويژه اي داشت       

نكـه ارج   بـراي آ  . از روي هوس نبوده و علتهاي دانشي چندي او را به ايـن كـار واداشـته                ) فارسي سره 
  كوشــشها و پژوهــشهاي او در ايــن زمينــه دانــسته شــود كافيــست خواننــدگان تاريخچــه و كارنامــة  

ـ را بديده گيرند و آنـرا بـا          ـ كه براي كارشكني در برابر كوششهاي او بنياد نهاده شد          ٢»فرهنگستان« 
  .راهي كه وي گشود بسنجش گذارند

فارسي  بررسيهاي ژرفي    پس از  شت دا  هم رانو تاريخ اي  شناسي  كه دست چيره اي در زبان     كسروي  
 ترتوانـا  رسا و    ، ترآسان  كه با زدودن آلودگيهاي كنوني مي تواند بسي        يافت ي آسان زباندر اصل خود    را  

از اينرو باور داشت كه پيراستن فارسي       . زبانهاي زندة جهان همدوشي نمايد    ديگر   بگونه اي كه با      گردد
رويداده   درازيزمان با واژه هاي بيگانه در  فارسيآميختگي چون نيزو بايد از روي پايه و بنيادي باشد 

در  (بـه آرامـي    زبان نوشته هاي او نيز        اينست .انجام گيرد  نمي تواند در زمان كوتاهي       پيراستن آن هم  
  . و نزديكتر رفتنزديك زبان پاك ه ب)بيش از ده سال

 كه از روي بنيـاد دانـشي         اين زمينه   در يست پيراستن زبان فارسي تنها كوششهاي     كوششهاي او به  
ايـن هنگـامي بهتـر       . گـذارد  اخيـر هاي هفتاد سـال     ارو هم ماندگار گرديد و تأثيرش را روي نوشت        ٣بود

آشكار مي گردد كه آشنايان بزبان پاك ، كتابهـا و روزنامـه هـاي دورة رضاشـاهي را بـا نوشـته هـاي                         
 بـسوي روانـي و قانونمنـدي برداشـته را           ت در اين مـد    امروزي بسنجش گذارند تا گامهايي كه فارسي      

   .دريابند
خواهـد  ناآشنا به زبـان پـاك ن       را   يشتنخوديگر  خواننده پس از خواندن يكي دو كتاب ازو نه تنها           

  .آن را ساده ، روان و شيوا خواهد يافت بلكه ديد
  

                                                 
١ در پيرامون زبان ، گفتار ۲۳پرچم نيمه ماهه ، ص . ـ نك

٢  ـ همان
٣  زبان پاك يا كتاب  نوشته هاي كسروي در زمينة زبان فارسيكتاب . ـ نك

 ii
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  دربارة جستار اين كتاب) : ب

  ن را بـا ديـدة باريـك بـين و داوريهـاي             ايـرا   ، كه تاريخ مـشروطة     احمد كسروي نويسندة كتاب ،    
لهايي را در   بيگمانـست كـه سـا     ميـان داشـته و       بيباكانه اش جاودانه كرده ، خود در آن جنبش پـا در           

 نتيجة اين بررسـيها     . است ماندن آن سپري كرده و به آنها رسيده       » ناانجام« جستجوي يافتن علتهاي    
  .هايش مي توان دريافترا از البالي نوشته هاي او و باريك شدن در كوشش

بهتـرين شـكل   «  آن را از ديدگاه خـرد   ،)دموكراسي ( به مشروطه دورة جوانيشيفتگِياو كه جز  
برداشتن جلوگيرهـاي  مي داند ، به كوششي بيمانند براي      » حكومت و آخرين نتيجة انديشة نژاد آدمي      

  :بوده  زمينه سازي دامنه داري  ، كوششي كه نيازمندبرمي خيزدآن 
 در كتاب آيين كه در آن روزگاِر شيفتگي ، بلكه دلباختگي و             ۱۳۱۱ست مي بينيم كه در سال       نخ

 ة دربار  ، ميان تودة درسخواندگان برانگيخت   دري  بزرگفريفتگي ايرانيان به غرب بچاپ رسيد و هياهوي         
  :فرجام جنبش مشروطه چنين مي نويسد 

ن و از بي نظمي مملكت بجان آمـده بودنـد و            پيشروان اين شورش از ستمكاري دولتيان و زورمندا       ... 
 بهرحـال   .ز از چنـد چيـز گـرفتن الزم نداشـتند          از اروپـا جـ    ت و نظـم نمـي خواسـتند و          جز از عدال  

  . اروپاييگري هرگز مقصود نبوده است
ويش  تن از سردستگان شورش را با غرض خـ         ولي از همان روز نخست دست اروپا در كار بوده و چند           

اينست كه عدالت خواهي كه بنيـاد شـورش آن          . ي نيز از ناداني بآنان پيوسته اند      گروه. همراه ساخته 
  .ه استد اروپاخواهي گردينجانبازيها بنام آن مي شده ناگهاو بوده و همة تالشها 

بيكبار در هر گوشة ايران نويسندگان و گويندگاني برخاسـته كـه از مـردم             ... پس از خوابيدن شورش     
  . سته اند و در ستايش اروپا از دروغ و گزافه چيزي فرو نگزارده اندجز اروپاييگري نمي خوا

سراسـر  . ننـد يان روي زمگبگفتة اينان اروپا معدن هر نيكي و بهي است و اروپاييان از مرد و زن فرشت 
ينما  زندگاني خاص اروپاست كه بايد از آنجا همراه اتومبيل و سـ            ه و اين نعمتِ   رجهان از تمدن بي به    
هرچه در اروپا هـست از قـوانين و اخـالق و عـادات ايرانيـان بايـد                  . ا پا بگزارد  هو تئاتر بديگر سرزمين   

  ... بگيرند
سرانجام سخن بدانجا رسيده كه هرچه در اروپاست ستوده و نيكو و هرچه در شرق است نكوهيـده و                   

ن بايـد از تـن و جـان و از درون و             ايرانيا: يكي هم پرده از روي مقصود برداشته و بي باكانه گفته            . بد
١! ...بيرون اروپايي شوند

 گرانمايه ايبس ة  ، ماهنام پيمان كه شرقيان از اروپا الزم داشتند بگيرند را در           »چند چيزي « آن  
  : چنين مي آوردبنياد گزارد ، ) ۱۳۱۲(كه سال بعد 

  :مي توان گفت ايرانيان پنج رشته را از اروپاييان فراگرفتند 

                                                 
 سـپس سيد حسن تقيزاده است و ايـن گفتـه اش         » پرده از روي مقصود برداشته    «  ، آنكه    ٥٥ تا   ٥٣ بخش يكم ، ص      ـ آيين ،  ١

  ـ و.  گرديدمثَِل بندگي و چاكري به اروپا
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ومت مشروطه و زندگاني از روِي قانون و دلبـستگي بمـيهن و جانفـشاني در راِه تـوده و برپـا                       حك -۱
  .كردِن اداره ها و شيوة سربازگيري و اينگونه چيزها

  . دانشهاي نوين از جغرافي و تاريخ و شيمي و ستاره شناسي و رياضيات و ماننِد اينها-۲
  . كشاورزي و افزارسازي و بهره مندي از اختراعها بكار انداختن ماشينهاي بافندگي و ريسندگي و-۳
  . شور اروپاييگري و الِف تمدن و هايهوِي پيشرفت و حزب سازي و رمان نويسي و اينگونه چيزها-۴
  . فلسفة مادي و بدآموزيهاي ماديگري و زندگاني را نبرد دانستن و ديگر انديشه هاي تند و بيهوده-۵

نيز پيداست كه دو رشتة آخر بد و زيانمند بوده         ... و سودمند بوده    پيداست كه سه رشتة نخست نيك       
١.و از هريكي از آنها در جاِي خود سخنها رانده ايم

 بـروان    سه بند نخست چيزهاييست كه بايـد جلوگيرهـايش را برداشـت و              روشنست كه  بدينسان
  .اخت بند آخر آنهاست كه بايد با آنها نبرد كرد و براند دووگردانيدنش كوشيد 

  بـوده كـه    موضوعاتيدر ميان آنها اروپاييگري و رماننويسي به چشم مي خورد و اينها از نخستين               
  .پيمان به آنها برخاسته بويژه رمان كه سخن از آن ازصفحة پنجم شمارة يكم ، سال يكم آغاز مي شود

نام خانم فاطمـة     زن درسخوانده و اروپاديده اي ب       ، پس از دو گفتار كه در اينباره نوشته مي گردد         
 به نوشته هاي پيمـان دربـارة رمـان    )و نخستين استاد زن ايراني    دكتر ادبيات از دانشگاه مسكو       (سياح

 روشـني    بـه  سپس كسروي سه گفتار در پاسخ ايرادهاي خانم سياح مي نويـسد كـه             . انتقاد مي نويسد  
  .هتر فهميده مي گرددب اونويسنده و دليلهاي  سخنان استوارِي  و مي انجامدبيشتر موضوع رمان

 در اينبـاره او را بـه زمينـه هـاي            كـسروي مشروطه و كندوكاوهاي    جنبش  علتهاي ناانجام ماندن    
زيـرا از   .  از مهمترين آنهاست    و هياهوي شعر و شاعري     ديگري كشاند كه نبرد با شيعيگري ، ماديگري       

و از اليـان بـوده    كارشـكنيهاي م  يكـي هـم  علتهاي سست گرديدن مشروطه يـا دموكراسـي در ايـران         
آزمايش اين نتيجه بدست آمده بود كه با بودن كيش شيعي و دستگاه ماليان روان گرديدن مـشروطه                  

 كيشها و بيخرديهاي آن رها گرديدن خواسته اند          كه از بندِ    هم از ديگر سو كساني   . در ايران نشدنيست  
توده اي كـه آلـودة       .شيعيگري نبوده  زيان آن كمتر از      كه افسوسمندانه اينبار بدام ماديگري افتاده اند     

 »ضعيف خوراك قويست  « ،» زندگي جنگ است  « گريست و از انديشه هاي بنيادبرافكني همچون        مادي
  پيـروي ميكنـد و در همانحـال آرزوي         » ...من خيلي هنر كنم گليم خـود را از آب بيـرون كـشم             « يا  

 در آن آرزو     و دوم آنكـه بيگمـان      معنـي دموكراسـي را نميدانـد      :  نخست بايد گفـت       دارد ،  دموكراسي
  . و لگدمال بيگانگان خواهد گرديدخواهد سوخت

نخواسـته و در     غربـي خريـدار كاالهـاي       زيردست و  جزشرقيان را     ، از آنسو سياست شوم غربيان    
 جـز ايـن خواسـته نـشده كـه           سـازد مـي   آشكار   در نوشته هايش     كسرويچنانكه  » ادبيات« هياهوي  
كمتـر بپردازنـد بلكـه    و مـيهن     تـوده سـرگرم باشـند و بكارهـاي        »  شان آوازهلند  ادبيات ب «  ايرانيان با 

  . و غيرتهاشان از جوشش بيفتدبازماند خردهاشان از كار هديمغزهاشان با چنان مخدري آشفته گرد
                                                 
١ـ ۲۲۲ و ۲۲۱  ص پيمان سال ششم ، شمارة چهارم ،
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 يادداشت ويراينده

جلوگيرهاي دموكراسي در كشور ما البته با همين چند موضوع به پايان نمي رسد و اينـست كـه                   
ه هاي ديگر نيز گفتارها ، دفترها و كتابهايي نوشته و جستارهاي بـسياري را يـك   مي بينيم او در زمين 

كـه   بديـده گرفـت      ييجستار جـدا  يك   هر كدام از اينها را مي توان         .دهاز تاريكي درآور  بيك شكافته و    
از سوي ديگر اينهـا در اصـل        . مردم و رهانيدن ايشان از گرفتاريها كمك مي كند        بروشني انديشه هاي    

رهـا گرديـدن مـردم از گرفتاريهـاي           ، آزاديخـواهي موضوع   ب  همگي يست كه بهم پيوسته ا  هاي  جستار
  . مي باشدمستقيماً مربوط دموكراسي  و روان گردانيدنكنوني

 يـا ميـان     !؟رمـان و مـشروطه    مـثالً    چـه ارتبـاطي هـست ميـان           :بيگمان كساني خواهند پرسيد   
 ديگر كه باعث شده نويسنده به ايـن زمينـه هـا              از سويي  و دموكراسي  از يكسو    صوفيگري و بهاييگري  

د كه در كشورهاي دمـوكرات ، آزادي عقيـده و كـيش هـست و بـا اينهمـه                    آننكساني بر  بويژه   !درآيد؟
 دموكراسي بشمار آورده و وظيفة خـود         ، پس چگونه كسروي آنها را جلوگيرِ       ستمودارندموكراسي نيز   

  !دانسته كه با آنها بنبردد؟
بيگمان خواننده با هر كتابي كه ازو بخواند        .  ارجدارتر ها آن ارجداريست و پاسخهاي  هاي   پرسش هااين

 نويـسنده و    ولـي چنانكـه خواسـته باشـيد پاسـخ         . به پاسخ اين پرسشها يك گام نزديكتر خواهد آمـد         
 ، سرنوشت ايران چه خواهد بـود؟ ، امـروز           ما چه ميخواهيم؟  كتابهاي  يكسره بدانيد بجز    را  او  دليلهاي  

 دردها و درمانهـا   شما را به رشته گفتارهايي بنام         ، در راه سياست   و   امروز چه بايد كرد؟     چيست؟ چاره
  .كه گردآوري و در پايگاههاي اينترنتي نشر گرديده ميخوانيم

 آن بي پروايي ايـست كـه    ،ز رماننويسي برخاستهاز گرفتاريهايي كه ايكي  : بسخن خود بازگرديم    
 امن غيرت به كمر بسته بكوششهاي گرانمايـه اي         د  مردان و زناني كه     سرگذشت .به سرگذشتها ميشود  

 يكي رئيس پليسي بوده و بـا اشـرار نبردهـاي     : فراهم آمده هره منديها از آنها توده را ب     برخاسته اند كه  
هراس انگيز كرده و دست آنها را از سر مردم بيگناه كوتـاه نمـوده ، ديگـري چنـدين كـودك يتـيم را                      

 و چون بسال زناشويي رسيده اند براي هريك عروسي گرفتـه و              بزرگ كرده   يكايك ته و بفرزندي پذيرف 
 رشـوه خـواران     يباكانـه بـا    خود جلو دزديها را گرفته و ب       ادارة ، آن ديگري در      زندگيشان را راه انداخته   

نهـا تـوان     آنها را خوانده و آنچه از آ       مردم جاي آن دارد كه      ها اين . سرگذشتها  و دهها از اينگونه    نبرديده
ــدآموخــت  ــداكاري و    .دريابن ــي و ف ــود بزرگداشــت نيك ــتها خ ــن سرگذش ــرودن اي ــه س ــد آنك     بمان

  . هاستيبانت پشو  هاتكيه گاه و هر توده اي نيازمند چنين گذشتگيها نيز هست از جان
 يا تاريخهاي خُرد ناميد و هرچه از اينها بيشتر فراهم گردد ، تاريخ يـك                حاشية تاريخ اينها را بايد    

بيهوده كـاري و     تخم    آن كه است بسيار    ليكن جاي افسوس   . مي گردد  دامنه دارتر مردمي آراسته تر و     
  روييـدن گرفتـه و      زمـاني  كوتاه پس از     اند  پاشيده شرق سراسر بر   ة گذشته سدپايان  بافي كه در    دروغ

 را بـرآن    مـا   كـه   بـود  هـا اين. يافته اند كمتر مجال پرداختن به سرگذشتهاي راستين را        مردمان   اينست
  .يمزپرداب مي باشد  در ايرانهاگمراهيها و آلودگي نبرد با آغازگركه  اين دفتر اينترنتي داشت به نشِر

 ۱۳۸۸فرهيخت . م
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  بنام پاك آفريدگار 
  

رمــانرمــان

                                                          

  
  

  !يا بخواندن دروغ عمر خود را تباه سازد؟ چرا دانا دروغ پردازد
  

تا دير زماني رمانهـا   . از عادتهائي كه از اروپا نزد ما آمده يكي هم رمان نويسي و رمان خواني است               
 ترجمه رسـيد و     ةرسپس دو . بزبانهاي اروپائي مي آمد و كساني كه آشناي آن زبانها بودند مي خواندند            

 سپس هم رمان نويساني از خـود . رمانهائي بزبان عربي يا فارسي يا بديگر زبانهاي شرقي ترجمه گرديد     
  .شرقيان در هر كجا پديد آمدند

اي فراواني از آنهـا چـاپ        ه اكنون هم رمانها بزبانهاي اروپائي در همه جا پراكنده است هم ترجمه           
بـافي  ١ برمان نويسي يـا بعبـارت بهتـر بـدروغ پـردازي و افـسانه               يافته و مي يابد و هم كسان بسياري       

  .برخاسته اند
هر روزنامه اي كه بدست مي گيري رماني را در پاورقي خود دارد و چه بسا كـه سـتونهاي ديگـر                      

بهر كتابخانه اي كه ميروي بيش از هر كتابي رمان در قفسه هـا چيـده   . خود را نيز با رمان پر مي كند     
ي كه كتابخانهاي مصر و سوريا چاپ كرده مي فرستند قسمت رمان آن بيشتر از ديگر                يفهرستها. است

ي همچـون الهيجـان كتابخانـه اي ديـدم و سراسـر             يمرا حيرت گرفت هنگامي كه در جا      . قسمتهاست
لفي جز رمان نويس نبـوده  ؤي در ايران ميتو گو.  چاپ شده در تهران نيافتم  كتابهاي آن را جز رمانهاي    

  !مين از قرنها كانون افسانه بافان و دروغ پردازان بوده استو اين سرز
ي را براي رمان مي شمارند بلكه مدعي اند كـه ميتـوان از ايـن راه مـردم را بـر                      ييان سودها ياروپا

رمان آئينـه ايـست كـه عيـب         « : ميگويند  . پاكدلي و درستكاري برانگيخته اخالق آنان را تصفيه نمود        
رمان چون شيرين است و هركسي آن را        « . »انرا ببديهاي خود آشنا ميگرداند    برو گفته ايش   مردم را رو  

  .»مي خواند در اينميان مي توان هر گونه پند و اندرزي را بگوش مردم كشيد
در اروپا رمان نويسان شهرت بسيار دارند و رمـان نگـاري خـود شـاخه اي از ادبيـات آنجاسـت و                       

كاري درس و مدرسه برپـا ميكننـد رمـان نويـسي را نيـز در               چنانكه عادت اروپائيان است كه براي هر        
  .مدرسه ها بشاگردان ياد ميدهند

  دانم و نوشـتن و خوانـدن آن را جـز تبـاه سـاختن عمـر                   اينها من رمان را كار بيهوده مي       ةبا هم 
من افسوس دارم كه بيهوده كاريهاي غرب باين آساني در شرق رواج مي يابد و در انـدك                  . نمي شمارم 

براي نيك و بـد هرچيـز بايـد         . اروپا هرچه ميگويد بگويد و هرچه ميكند بكند       . ني بهمه جا ميرسد   زما
  . ديگري سراغ نداريمة و از رمان ما جز زيان نتيجسود و زيان آن را در ترازوي خرد سنجيد
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 احمد كسروي    در پيرامون رمان

ائي  ه بگويند كه مقصود از رمان چيست؟ اگر مقصود افسانه بافي است و كساني ميخواهند افسانه              
 بچگـان اسـت نـه سـزاوار     ةفته و بدست مردم داده آنان را سرگرم دارند بايد گفت كه افسانه شايـست        با

ولـي چـون بـزرگ شـده بـسال مـردي و             . دسال است از نقل و افسانه لذت ميبـر        دآدمي تا خر  . مردان
مگـر  . خردمندي رسيد ديگر سر بافسانه فرو نمي آورد و از شـنيدن و خوانـدن آن نفـرت مـي نمايـد                     

 درويشان نشسته گوش بافسانه هـاي       ةاهخرداني كه در پنجاهسالگي نيز كودك اند و در پاي معرك          كوت
  .ايشان ميدهند

يا اگر مقصود نوشتن داستاني است كه خوانندگان عبرت آموزند و پنـد يـاد بگيرنـد ايـن درسـت         
ژه اگـر   بـوي . است كه آدمي از شنيدن و خواندن داستانهاي شگفت عبـرت آموختـه پنـد يـاد ميگيـرد                  

 خود سـاخته دل او را       ةداستان شامل دليريها و جانبازيها و پاكدليها باشد كه بي شك شنونده را شيفت             
ليكن اين در جائي است كه آن داستان راست باشد يا اگر دروغ است باري شنونده آن را                  . تكان ميدهد 
ز شنيدن يا دانـستن آن چـه        داستاني كه خواننده مي داند سر تا پا دروغ و پندار است ا            . راست پندارد 

  !اثري درو پيدا خواهد شد؟
هركسي پاكمردي را ديد دل باو ميدهد و چه بسا كه از هر چيزي دسـت كـشيده سـر در پـي او                        

همان مرد پنداري كـه جـز       ه  ميگزارد ولي آيا شدني است كه كسي در دل خود پاكمردي پنداشته و ب             
دي صورت زن زيبائي     بپذيرد؟ يا باور كردني است كه مر        او جا ندارد دل بسته و پيروي او را         ةدر انديش 

آن صورت كه جز نقش بر ديوار نيست عشق ورزيده دل خـود را در راه مهـر او                    اشته و بر  گرا بر ديوار ن   
  !اگر كساني چنين كارهائي كردند آيا ديوانه شمرده نميشوند؟! بگدازد؟

گـذري شـنيد كـه آواز ميخوانـد و           اسـت كـه روزي از زبـان ره         فداستان آن مكتبدار عرب معرو    
مكتبدار نه از يكدل بلكه از هزار دل عاشق ام عمـرو شـد و            ١.ميسراييد» ام عمرو « اشعاري در ستايش    

تـا پـس از چنـد روزي    . داخت و جگر كباب ميشد و فريادرسي نبـود        گدل مي . از تاب فراق آرام نداشت    
  :ناگهان از زبان ديگري شنود كه اين شعر را ميخواند 

  د ذهب الحمار بام عمرو          فالرجعت و الرجع الحمارلق
نيدن اين  بيچاره مرد از ش   . »خر ام عمرو را برد كه نه او بازگشت و نه خر بازگرديد            « : معني آنكه   

.  تاب و شكيبائي را از دست هشت       ة او را ميداد بيكبار از پاي افتاده رشت        ةشعر كه خبر گمشدن معشوق    
  .در خانه نشسته بسوگواري پرداخت! رخيزد؟كو يارائي كه بكاري ب

 پنـداري دل  ةاين مرد را از ابلهان شمارده اند براي اينكه از خرد دور است كه كـسي بزنـي ناديـد     
ها بافته و اميدوارند كه خوانندگان      ه  پس كساني كه افسان   . بازد و از خبر گمشدن او بسوگواري برخيزد       

  .گيرند خود ابلهاني بيش نيستنداز داستان دروغ و پنداري آنان عبرتي بر

                                                           
شعراي عرب هر زن را با يكي از اين نامها ياد . ـ مقصود از ام عمرو و ليلي و هند و مانند اينها در اشعار عرب زن خاصي نيست١

  .مي كنند

 ٢



 احمد كسروي    در پيرامون رمان

اينهمه چيزهاي شگفت كه ما در خواب ميبينيم و تماشـاهائي   . از پندار تا بودن فرسنگها راه است      
آيا كسي از ديدن زني زيبائي در خواب عاشق او شده؟ آيا            ! كه ميكنيم آيا چه اثري در دل ما ميگزارد؟        

 ما در خواب مي بينيم تا درخوابيم و آن را راسـت  آنچه! كسي از ديدار پاكمردي در خواب باو گرويده؟  
ز پندار و خواب نيست جمي انگاريم اثري در دل ما دارد و همينكه بيدار شده دانستيم كه آنچه ديديم 

  .بيك ناگاه همه آن اثرها ناپديد ميگردند
ار و فـرض    از ايـن پنـد     و گوهر پنداشته و آن را مال خـود دانـسته و             گنجي را پر از در      ميتوان آيا

اگر از پندار كاري ساخته     ! بخرج داد؟ ١شادمان بود و همچون توانگران گنجينه دار تبختر و خودفروشي         
 هر برهنـه اي خويـشتن را در         .پنداشت و با شكم تهي ميساخت      ميشد هر گرسنه اي خود را سير مي       

  .رده نميشدزهاي ابريشمي دانسته و از گرما و سرما آه درون جام
 عبـرت خواننـدگان باشـد و كـساني از مطالـب آن              ةفسانه بافتن باين قصد كه مايـ      ا: كوتاه سخن   

 عبـرت خواننـدگان باشـد آن        ةداستاني كه ميتوانـد مايـ     . عبرت گيرند و پند بيآموزند جز ابلهي نيست       
آيا افسانه اي را كه فـالن  .  انجمن و آن انجمن بازگفت و بدان نازيد         اين داستاني است كه بتوان آنرا در     

اگـر كـسي چنـين      ! ن باف از پندار خود پرداخته ميتوان در بزمي يا انجمني بازگفت و بدان نازيد؟              رما
داستاني را كـه نتـوان در       !  نادان نمي شمارند؟   ةكاري كرد آيا مردم بناداني او نمي خندند و او را ديوان           

  ! آن گرديد و از آن عبرت و پند آموخت؟ةجائي نقل كرد چگونه ميتوان شيفت
پنداشتند داستان دالوريهاي آنان اثري داشت و شـنوندگان           را تا مردم راست مي     بو سهرا رستم  

ولي امروز كه ما آن داستان را افسانه مـي شناسـيم آيـا بـاز اثـري در مـا                     . پهلواني برمي انگيخت  ه  را ب 
ه يـا  رد و نوش آفرين و شـاهزاده بختيـار عبرتـي برداشـت    آيا كساني تاكنون از داستان حسين كُ   ! دارد؟

  .پس از رمان چه عبرتي ميتوان آموخت! پندي آموخته اند؟
شايد بگويند مقصود از رمان آنست كه چون پند و اندرز تلخ است ما آن را بـا شـيريني رمـان در                       

يا اينكه بگويند چون رمان را هر       . ميآميزيم تا خوانندگان تلخي آن را درنيافته بهتر و آسان تر بپذيرند           
  .ند را بآن ميآميزيم كه كسان بسياري از پند بهره مند شوندكسي مي خواند ما پ

چه بيشتر رمان هايي كه ما ديده ايم آنچه ندارد . ولي در اين جا نيز تير رمان نويسان بخطا ميرود
بـسياري هـم سرگذشـت زنـان نابكـار و      . بسياري از آن ها جز افسانه هاي بيهوده اي نيست. پند است 

ـ . زشتكاري هاي آنان اسـت       ويژه در اروپـا كـه چـون هـر كـاري تنهـا بـراي پـول گـرد آوردن اسـت                  ب
رمان نويسان هم اين كار را وسيله براي پول اندوختن گرفته اند و تا مي توانند بي شرمترين افسانه را                    
مي بافند كه خريدار بيشتر داشته باشند و در همه جا پـاي زنـان نابكـار را بميـان ميكـشند و هرگـاه                         

  .ن نباشد هر سخن زشتي را گفته و هر صورت ننگيني را مي نمايندمانعي در كارشا

                                                           
. خودفروش دربارة خود همان مي كند كه فروشنده دربارة كاالي خود مـي كنـد             . ـ خود فروشي خودنمايي بيش از اندازه است       ١

 ـ و. كه واژة تن فروشي مناسبش ميباشد غلط استبكاربردن آن در معنايي 

 ٣
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اين مرد چه اندرزهايي بجهانيـان دارد؟ آيـا جـز           .  آناتول فرانس است   فيكي از رمان نويسان معرو    
نادانك چنان قافيه را باخته كه هـر        ! آيد؟ سرسام و ياوه بافي از سراسر كتاب هاي او چيزي بدست مي           

بان صومعه نشين را كه در بيابان نيـل بـسر           در يك جا داستان راهِ    . گري دارد فصلي از كتابش رنگ دي    
رنـگ حقيقـت    ) كرامتهايي كه ما باور نـداريم       ( مي برده اند سروده بكرامتهايي كه از ايشان نقل شده           

آيا آن كجا و اين كجا؟ آيا مقصود اين مرد . انكار خدا و دين ميرسانده در جاي ديگر سخن را ب. ميدهد
  ! كه او با رمان درآميخته؟ پس كو اندرزي!  رواج بي ديني و نابكاري زنان و مردان چيز ديگريست؟جز

 رمانهاي خود ة چه پندهائي بمردم داده؟ آيا جز اينستكه او و رفيقش آناتول در ساي الكساندر  دوما
  !هزارها بلكه ميليونها زن و مرد را از پاكدامني محروم ساخته اند؟

كاري در جهان راهي دارد كه اگر بجز از آن راه گزارده شود نتيجه بدست نخواهد                ديگر آنكه هر    
پندي كه با شوخي يا با رمان آميخته شود دوائي را ميماند . رنده گزارده شودهم بايد با زبان ب      پند .آمد

  .كه با آب انبوه آميخته باشد و اثر خود را از دست دهد
 كه پدري بهنگامي كه بفرزنـدان خـود پنـد مـي آمـوزد و راه          رمان نويسان بدان ميماند    ةاين بهان 

زندگي مي نمايد پيش از شروع بسخن جست و خيزهائي كرده و چند معلقي بزند و در اثنـاي گفتگـو                 
   ادا بـازي بهـم       دست افشانده و پاي بكوبـد و عـذرش آن باشـد كـه پنـد را بـا شـيرينيِ                     ينيز گاهگاه 

  .را دارند و اندرزهايم را بانديشه سپارنددرمي آميزم تا فرزندانم درست گوش ف
يا بعبارت بهتر بدان مي ماند كه لوتي بندبازي در اثناي بازيهاي خود كه مردم را سرگرم مي يابد                   

 پـست   ةپيشه  پند گشاده سخنان حكيمانه بسرايد و مقصودش آن باشد كه از اين راه ب             ه  ناگهان زبان ب  
بندباز ! زهي ناداني . ار بزرگان و ستودگان جهان جاي دهد       ديگري داده و خويشتن را در شم       ةخود روي 

  .بندباز است اگر هم صد پند سرايد
نابكاريها و كامگزاريهـاي    . پند بمردم سرودن و آنان را بعيبهاي خود راه نمودن افسانه نمي خواهد            

يانـه سـروده   زن نابكاري را مو بمو بازگفتن خود مردم را بنابكاري خواندن است و پندهائيكه در ايـن م  
آيا اشعار حكيمانه كه مطربان در بزمهاي .  ديگري نخواهد دادةجز اينكه از ارزش پند بكاهد نتيجشود 
  !ساري و كامگزاري ميسرايند جز اينكه ارزش آن اشعار را كم كند اثر ديگري دارد؟گباده 

  .ارده شودذ گپند آنست كه از دل پاكي برخيزد و با زبان پاكي. هر سخني را پند نتوان شمرد
اگر براستي مقصود درآميختن پنـد و انـدرز بـا داسـتان اسـت كـه                 :  اين سخنها ميگذريم     ةاز هم 

ي راسـت   اهن براي اين مقصود كـسي چـرا بداسـتا          ، خوانندگان بآساني و آسودگي آن پندها را دريابند       
كه معني پاكمردي و     اگر كسي آرزومند است       !تاريخي نپردازد كه از هرباره بهتر و اثرش فزونتر است؟         

 ةبزرگواري را بمردم ياد دهد چرا تاريخ زندگاني پيغمبر اسالم را چنانكـه بـوده بـا زبـان سـاده برشـت                      
يا اگر آرزومند است كه معني پيـشرفت و برتـري جهـان را              !  نگزارد؟ منگارش نكشد و در دسترس مرد     

ن مقـصود خـود را از بهتـرين         بفهماند چرا از چگونگي زندگي در هشت و نه قرن پيش سخن نراند و آ              
  !راهي انجام ندهد؟
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 داستانهاي اندوهگين و دلگدازند داستاني دلگدازتر از هجوم         ةپيروي اروپائيان شيفت  ه  اگر كساني ب  
  چـرا  ي او و كـسانش در خراسـان و آن سـامانها كـو؟ كـس               ةچنگيزخان بايران و كشتارهاي چهار سـال      

اگر مقصود سرگذشت دالور و پهلواني اسـت كـه          ! نخيزد؟بنگارش داستان آن كشتارها و خونخواريها بر      
مردم را بدليري برانگيـزد كـسي چـرا سرگذشـت سـلطان جـالل الـدين خوارزمـشاه و آن سـتيزهاي                       

  ! او را با مغوالن ننويسد؟ةشيردالن
ليف نكـشيده بترجمـه     أي نميپردازند و ميخواهنـد زحمـت تـ        يهرگاه كساني جز بداستانهاي اروپا    

  !گتن را ترجمه ننمايند؟نون و سرگذشت واشئريخ ناپلبرخيزند چرا تا
 نگـارش   ة ايران با آن ارج تاريخي و آن شيريني كسي چرا آنهـا را برشـت               ةحوادث شورش مشروط  

آخر چه اثري در دروغ و افسانه هست كـه نگارنـدگان اينهمـه              ! نيآورد تا براي آيندگان يادگاري باشد؟     
  !پيرامون دروغ پردازي و رمان بافي نميگردند؟ه جز بحوادث راست و تاريخي را زير پا ريخته 

  ٭٭٭
اين شگفت تر كه اگر كساني از رمان نويسان بحوادث تـاريخي مـي پردازنـد تغييرهـا در آن داده                     

اين كار از   . حال انداخته اند    چنانكه بسياري از داستانهاي تاريخي را باين        ، بشكل رمانش در مي آورند    
  ةز سوي ديگر بسيار زيان آور است و خود بدان مـي مانـد كـه كـسي ديـد                   يكسوي بسيار بيخردانه و ا    

ي از  ئي درست و توانـاي خـود را بريـده پـا           بي عيب و بيناي خود را كنده شيشه بجاي آن بگزارد يا پا            
يا بدان ميماند كه كسي باغي خريـده درختهـاي سـبز و بـارور آن را برانداختـه                   . چوب بجايش بربندد  

نها بنشاند يا در بوسـتان گلهـاي شـاداب و خنـدان را نپـسنديده و آنهـا را                    چوبهاي خشك در عوض آ    
  .پايمال كرده گلهاي كاغذي بجاي آن برچيند

ي آنـرا هرچـه درسـت تـر بدسـت           گميدهد هركس تالش ميكند كه چگـون       در حادثه اي كه روي    
چگونگي درسـت   اين تنها آقاي رمان نويس است كه اگر هم          . بيآورد و بديگران هم درست تر باز گويد       

 كج خود آن را تغيير داده و مشت مشت دروغ بدان درآميخته بدست ةحادثه اي بدستش افتاد با سليق    
  .خوانندگان ميدهد

براي چيست كه آقاي رمان نگار راست يك داستاني را دوست نداشته            ! آخر اين كار براي چيست؟    
ه است كه يكمشت رمـان نـويس و         چگون. لذت يكداستان در راست بودن آنست     ! بدروغ آن مي گرايد؟   

  ! آن را برمي گزينند؟ةرمان خوان از چگونگي راست يك حادثه اي لذت نبرده كج شد
را كه تـو بهـم درآميختـه اي خواننـده از كجـا بدانـد                 اين تاريخ و افسانه   ! خوب آقاي رمان نويس   

يـك ديـده ديـده و       اگر مقصود تو اينست كه راست و دروغ همـه را ب           ! راست كدام است و دروغ كدام؟     
حمت كـه  زاگر چنين كاري رواست پس اينهمه   . همه را در يكجا بياد خود بسپارد بارك اهللا بانصاف تو          

چرا در هر كجا دروغ پردازاني را از جـنس تـو در             !  شناختن تاريخ كشيده ميشود براي چيست؟      ةدربار
  !ن سازند؟پشت ميزي ننشانند كه تاريخ براي مردم بپردازند و كار دشوار را آسا

 ٥



 احمد كسروي    در پيرامون رمان

آيا اين پستي جهان نيست كه روز روشن كساني دست در تاريخ برده و دروغهائي از پندار خود بر                   
ارشهاي ايشان را   گآنها مي افزايند و باين كار خود مي بالند كسي هم بر آنان ايراد نمي گيرد بلكه آن ن                  

داني و بيخردي بيـشتر از ايـن        نا! پستي بدتر از اين چه باشد؟     ! هركسي خوانده عمر خود تباه ميسازد؟     
  !چه باشد؟
.  ايـن نـاداني گرديـده      ةكه تولستوي كه در قرنهاي اخير تنها مردي از اروپاست نيـز آلـود             !  دريغا

  دانشمندي بود هم پايش لغزيده و تـا گلـو در ايـن لجنـزار               ة مصر كه مرد آزمود    فجرجي زيدان معرو  
ا را خورده و دانش و خرد خـود را فـداي نـاداني           صدها خردمندان هم فريب رمان نويسي اروپ      . فرورفته

  .اروپائيان ساخته اند
را با تاريخ     آنها افسانه  ةاشته و در هم   گن» سلسله تواريخ االسالم  « كتابهائي كه جرجي زيدان بنام      

مرا حيرت مي گيرد كه اين مرد چگونـه  . درهم آميخته خود ننگي بر اسالم و ننگي بر زبان عربي است           
را بيدار مانده و هوش خود گداخته داستانهاي تاريخي را از كتابهـا در آورده و بهـر كـدام                    شبهاي دراز   

چگونه او زشـتي    ! چگونه دانش و خرد جلو او را نمي گرفته است؟         ! دروغهائي از پندار خود مي افزوده؟     
  !اين كار خود را درنمي يافته است؟

اينكه ما تـاريخ و افـسانه   «  مي گويد  ر كه اين مرد مصري عذري بگناه خود تراشيده         ت اين شگفت 
را بهم مي آميزيم و خوانندگان نخواهند دانست كه تاريخ كدام است و افسانه كدام همـين كـار باعـث                
خواهد بود كه ايشان بكتابهاي تاريخي پرداخته و از كاوش در آنها درست و دروغ رمان ما را از هم بـاز                 

  .»شناسند
 مرد نينديشيده كه خوانندگان رمان از ده تن يكـي آن جربـزه و               چرا اين ! ]اي [چه عذر بيخردانه  

همانا كـه   . ان بازشناسد تمجال را ندارد كه بتاريخها پرداخته و از آن راه بتواند دروغهاي شما را از راست               
 آيـا بنقـشي كـه از آن دروغهـا در دلهـاي               ، كساني بتاريخ پرداخته آن دروغها را از راست جدا كردنـد          

  !ته و بآساني محو نخواهد شد چه چاره خواهند كرد؟ايشان جا گرف
 آن نيست كه مردي خوراكهاي زيان آور بفرزندان خود بخوراند و آنان را رنجور               ةآيا اين كار مانند   

و ناتندرست گرداند و عذرش آن باشد كه ميخواهم فرزندانم ناگزير گرديده علم طـب يـاد بگيرنـد تـا                     
ي چنين كاري كرد و فرزندان خود را رنجور ساخت ما او را بيخرد              اگر مرد !  رنجوري خود بكنند؟   ةچار

  !و ديوانه نمي شماريم؟
 ة پيدا ميشود كه چون كسي ايراد نميگيرد و بچار   ]اي[راستي اينست كه هر زمان در جهان ناداني       

 ميشوند  آن نادانيةآن بر نميخيزد سالها بلكه قرنها مردم گرفتار آن ميگردند و چه بسا دانايان كه آلود             
بـر ايـن گفتـه مثالهـاي        .  آن برخيزد  ةتا هنگامي كه بخودي خود از اثر بيفتد يا پاكمردي بكندن ريش           
  .فراواني از تاريخ داريم كه از جمله يكي را در اينجا ياد ميكنيم

 اوضـاع  « را همه شنيده ايم و ميدانيم كه از         » ستاره شماران « مان يا بعبارت فارسي     داستان منج
مثالً از نزديكـي دو  . مان پي بر چگونگي حوادث زمين ميبردند و پيشين گوييها مي كردند     آس» كواكب

 ٦
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 پي بزمين لرزه يا جنگ يا حوادث ديگـر بـرده و پـيش از وقـوع      ،ستاره بهمديگر يا از روبرو شدن آنها   
  .خبر مي دادند

 يـا از كـساني كـه        كساني اگر امروز علم نجوم را در كتابهايي كه بهر زباني فراوان اسـت بخواننـد               
آگاهي از آن علم دارند جستجو نمايند خواهند ديد آنچه هرگز بنياد ندارد آن علم اسـت و سـخت در                     
شگفت خواهند بود كه چگونه كساني با داشتن هـوش و دانـش آن را پذيرفتـه و نـام علـم بـروي آن                         

  . مي نمودنديگزارده اند و باحكام آن پاي بند
 مـشهور   ١ة گردنـد  ة هفت ستار  ةف را كه صورتهايي است پنداري ميان      مثالً منجم دوازده برج معرو    

كه يكي از آنها آفتاب و ديگري زحل يا بعبارت فارسي كيوان است تقسيم نموده هر يك يا دو بـرج را                      
 آفتاب  ةد خان سچون اَ :  پندار را از دست نداده ميگويد        ةسپس رشت .  يكي از آن ستاره ها مي نامد       ةخان
 حل است و اين دو خانه هميشه در برابـر يكـديگر نهـاده انـد پـس زحـل و آفتـاب بـاهم                      ز ةو خان لْو د

سپس ميـدان ديگـري از پنـدار بـاز          . هاي آنها روبروي يكديگر نهاده    ه  دشمني دارند بآن دليل كه خان     
 بيچـاره را    ناميـده زحـلِ   » سعد اكبر « كرده چون آفتاب بزرگتر و درخشنده تر از زحل است آفتاب را             

 كسي كه از بـدعتهاي      اينست كه اگر در استخراج طالعِ      مي خواند و  » نحس اكبر «  دشمني با او     باتهام
آن بـار اسـت پـاي زحـل          كه در علم نجوم احكامي بر     » روبرو شدن ستاره هايي   « منجمان بوده يا در     

بميان مي آمد منجم كه خود او و علمش نحس تر از هر نحسي بود فال بـد زده و يكرشـته خبرهـاي                        
  .مناكي از زلزله و طوفان و مرگ و مانند اينها ميدادبي

علمي كه پايه اش اين پندارها و سرسامها بوده قرنها جهان را گرفتار كرده و هزار مرد را از شـرق                     
مردم عامي كه فريب اين شيادان ميخوردند بجاي خود كـه پادشـاهان             .  خود داشته است   ةو غرب آلود  

  ماني در دربار خود داشـته و جـز بـا دسـتور ايـشان دسـت بكـاري                    ايشان بودند و هريكي منج     ةفريفت
براي هر كاري بايستي منجم ساعت معـين كنـد و در آن سـاعت انجـام داده شـود وگرنـه                      . نمي زدند 

 احمقانـه حـوادثي رويـداده كـه از           ايـن علـمِ    ةگاهي در نتيج  . اميدي بپيشرفت آن كار بسته نمي شد      
يرت مي گيرد كه چگونه مردم دانش و خرد خود را زبـون ايـن               شگفت ترين داستانهاست و آدمي را ح      

  !پندارها و سرسامها گردانيده بودند؟
داستان كناره گيري شاه عباس بزرگ از پادشاهي و نشاندن يوسفي نام را بجاي خود بـاين علـت                   

بـيم  ال گزندي بيكي از بزرگان خواهد رسيد و          س خبر داده بود كه در آن     »اوضاع كواكب « كه منجم از    
آن ميرفت كه آن گزند بشاه عباس برسد و براي جلوگيري از آن يوسفي را شاه كرده و سه روز او را با                       

 اين داستان يكي ـشكوه پادشاهي گردش دادند سپس او را كشتند و شاه عباس دوباره بپادشاهي آمد  
  از آن چه مي تواند بود؟ شرح آن را در عالم آرا خوانده ببينيد آيا گمراهي بدتر .از داليل مطلب ماست

 بسياري از آنهـا  ة گمراهي هايي كه سرچشمـامروز هم يك رشته گمراهيها در جهان پديد آمده  
يكي از آن ها نيز رمان نويسي و رمان خواني است كه همراه اتومبيل و آيـروپالن بهمـه جـا                      .اروپاست

                                                           
 سياره ـ و= ـ ستارة گردنده ١
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ولي ما بي پرده ميگوييم كـه       . استرسيده است و در هر شهر و آبادي انبوهي از مردم را آلوده ساخته               
 رشته زيانهايي نيز   اين كار از خرد دور است و نه تنها عمر نويسنده و خواننده را تباه ميسازد بلكه يك                 

  .دارد كه شرح آن را در جاي ديگر خواهيم داد
  ٭٭٭

از كارهاي شگفت رمان نويسانست كه يكي از ايشان افسانه اي بافته بدينسان كه حسنعلي خـان                 
بهنگامي كه سپاه روس در ايران درنـگ داشـت شـيخي در تهـران و               . نامي در قزوين رئيس ماليه بوده     

  ١سرييـ قزوين جاسوس ايشان بوده حسنعلي خان را بدشمني سياست روس متهم ميـدارد و چـون اف                
 حسنعلي خان ايستادگي نموده دليريها از خـود          ، با چند تن سالدات بگرفتن او مي آيند       ) سركرده اي (

آشكار ميسازد و چون دستگيرش كرده نزد ژنرال ميبرند در آنجا نيز دليريهـا نمـوده سـخنان درشـت                    
سر كه  يليكن اف . دهد  ژنرال برآشفته فرمان دارزدن او را مي        ، زند گويد و سيلي بروي او مي      بژنرال مي 
  ده بكـشتن   آيد كه بكـشته شـدن خـود رضـا دا           مور بوده ناگهان فيلسوف وارسته اي درمي      أباين كار م  

خوشبختانه پيـشآمدي ميكنـد كـه هـر دوي ايـشان رهـا              . حسنعلي خان قهرمان ايران رضا نمي دهد      
  .ميگردند

اين كار آقاي رمان نگار بدان ميماند كه كسي در محاكمه سندي كه بدست دارد پنهـان كـرده و                    
فريـده و جـان     ني كـه خـدا آ     ا يا آنكه كـسي بـا آدميـ         ، بدروغ سند ديگري ساخته و آن را نشان بدهد        

بخشيده نجوشيده صورتهايي از پندار خود از گل يـا گـچ پديـد آورده دل بآنهـا ببنـدد و بـا آنـان روز                      
ميخته نقشهايي از روي دلخواه و      ايا كسي پدر و مادر و برادران خود را نپسنديده و با آنان درني             . بگزارد

 اينكه گروهي بزرگـان و دانـشمنداني را         يا. پندار خود بر ديوار نگاشته و با آنها دل خود را خوش سازد            
 خويش دارند بچيزي نشمرده و هرگز نام آنان را نبرده و بجاي ايشان مجسمه هايي از گـل و                    ةكه ميان 

  .سنگ ساخته و بداشتن آنها بنازند
تو گويي هنگامي كه سپاه روس در ايران درنـگ داشـت و آن سـتمها و زورگوييهـا بايرانيـان روا                      

ردم اين سرزمين فداكاري و ايستادگي ننموده كه آقاي رمان نـويس نـاگزير شـده                ميداشت كسي از م   
  .حسنعليخاني بتراشد و نگزارد ايرانيان بيكبار سرافكنده و شرمنده باشند

 ناتواني دولت و بي سرپرستي ايران    ةاگر آقاي رمان نگار نمي داند ديگران مي دانند كه در آن دور            
 در  ١٣٣٠آنانكه در محـرم   . ه اند دد و ايستادگي نمايند كرده اند و نمو       كساني كه بايستي فداكاري بكنن    

  تبريز بودند و جنگ مجاهدان را با روسيان ديده اند مـي داننـد كـه فـداكاري و جانبـازي بهتـر از آن                         
نمي شد كه يكمشت مجاهدان بنام غيرت اسالم و ايرانيگري كردند كه پس از چنـد روز جنـگ هـاي                     

اي روسان را از همه جاي شهر بريده در باغي بمحاصـره شـان گرفتنـد ناگهـان             شيردالنه كه دست و پ    
 كـه   نـد اردوي بزرگي از تفليس با توپخانه بياري روسيان رسيد و مجاهدان چاره جز كناره گيري نديد               

  .كساني از شهر گريخته و كساني آنهم نپسنديده ايستادند تا مرگ آنانرا دريابد
                                                           

  ـ و! را در برابرش گزارده ) تاج(=  را كه در فارسي همان سركرده ميباشد ، فرهنگستان واژة افسر officerـ ١
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  اي پرفـسور بـراون نبـود كـسي در اروپـا             ه شته و شايد اگر نوشته    آن داستان را تاكنون كسي ننو     
كتـاب آبـي    هنـوز هـم در      . نمي دانست كه دست ستم روس چه گلوهاي بيگناهي را در ايران بفـشرد             

اي سياسي اروپا گناه آن جنگ را بگردن تبريزيان انداخته مي نويسند ايـشان               ه يس و ديگر نوشته   لانگ
اي خـود   هـ با آنكه حقيقت برخالف اين است و دليلهـايي از نوشـته    . ندبودند كه دست بكشتار باز كرد     

 آن كشتار را مي كشيدند تا چشم ايرانيان را يكجـا            ةاروپاييان در دست هست كه روسان از مدتها نقش        
ايـن  . مجاهدان اگر هم ايستادگي نمي نمودند روسان كشتاري كه بايستي بكنند مي كردنـد             . بترسانند

! ولي كيست كـه درپـي اينگونـه مطالـب باشـد و بنگـارش آنهـا بپـردازد؟                  . نداردسخني است كه انكار   
 گمراهي و ويرانـي صـدها       ةليف نمايند و ماي   أبنويسندگان ايران اين كار بس كه رمان ترجمه كنند يا ت          

  !بآنان چه كساني در راه آسايش اين سرزمين جان خود باخته اند؟. زن و مرد باشند
حسنعليخان در جاييكه آقاي ميركريم بزاز آن سيد پارسـاي بيگنـاه            فتا چه حاجت بتراشيدن     گش

زنـده بـاد اسـالم زنـده بـاد حـاجي شـيخ              « : هست كه چون بپاي دار رسيد با روي خندان فريـاد زد             
  !و بي آنكه شكستي بخود راه دهد گردن بريسمان سياه داد؟١»عبداهللا

 بـزمين  هي جثه اش ريسمان پاره شدآقا پترس ارمني هست كه چون بدار آويخته شد و از سنگين      
  !ه را بروي مردانگي خود نيآورد؟كاافتاد دوباره با پاي خود از پله ها باال رفته آن زجر جان

آن جوان دلير گرجي هست كه چون باالي كرسي مرگ جاي گرفت اسالم آشكار ساخته وصـيت                 
ند و بي آنكه ترسي بخود راه دهد        كرد كه او را رو بقبله دار كشند و در قبرستان مسلمانان بخاك سپار             

  !با روي خندان گردن بطناب داد؟
مردمـي كـه بـروز      ! مردمي كه در تاريخ خود چنين جانبازاني را دارند چرا حسنعليخان بتراشـند؟            

 االسـالم و    ةقــ ستمكاري قربانيهاي بزرگي همچون ث     ةناتواني دولت خودشان در برابر زورگويي همساي      

ربانيهـاي گرانمايـه را     قاعظ داده اند آيا ننگ بر آنان نيست كه نامهـاي ايـن              شيخ سليم و ميرزا علي و     
  !فراموش كرده بدروغ قهرمانهايي بسازند؟

 سرفرازي مردمي هست پس چرا ايرانيـان        ةايستادگي در برابر زور و جانبازي در راه غيرت اگر ماي          
چـرا  ! ه ننگارنـد و بخـود نبالنـد؟       اين داستانها را كه هنوز بيست و اند سال بيش از زمان آنهـا نگذشـت               

چرا ننويسند كه روسان جواني نورس و پـانزده سـاله را   !  را موبمو شرح ندهند؟١٣٣٠داستان عاشوراي 
يا اگر اين ايستادگيها و جانبازيها ارزشـي        ! نيز بجرم سياست آلوده ساخته ريسمان بگردنش انداختند؟       

  !بپردازند؟ندارد پس چرا حسنعليخان بتراشند و بيهوده دروغ 
 سـودمندي ايرانيـان توانـد بـود         ةليفي كه مايـ   أيك نويسنده شيرين قلم و زبردستي چرا بچنان ت        

٢! بيجايي عمر خود و ديگران را تباه گرداند؟ة با چنين نگارش بيهود]و [برنخيزد

  كسروي
                                                           

 .ـ مقصود حاج شيخ عبداهللا مازندراني است كه آقا مير كريم مقلد او بود١
   يكم ، شمارة يكم و دوم ـ وـ پيمان ، سال٢
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  گفتگو با خانم سياح
                                                   

مقالـه هـاي مـن        نوشته بـر   كيفيت رمان  بعنوان   ايران ةايي در روزنام   ه شما مقاله  : خواهر گرامي 
اگر چه من بجهتي كه گفتن آن در اينجا بيجاست نميتوانم بهـر ايـرادي               .  رمان خرده گرفته ايد    ةدربار

 آنست كه مـن     كه بگفته هاي من گرفته ميشود پاسخ بگويم ولي اين نگارشهاي شما از هر باره درخورِ               
چيزي كه هست در اينجا نيز مقـصود پيكـار و برتـري جـستن نيـست بلكـه يكرشـته                     . پاسخ بپردازم ب

  .گفتگوهاي خواهر و برادرانه باهم خواهيم داشت
استاد آموزگارم جز ايـن درس      . نخست اين نكته را بگويم كه من رمان را جز چيز بيهوده نميدانم            

ا دقـت و لـذت خوانـده و از اينكـه يكرشـته آگاهيهـا را       با اينحال آن مقاله هاي شما را ب. را بمن نداده 
در اين نگارشهاي خود نيز هيچگـاه ايـرادي بـر           .  رمان نگاري اروپاييان دربر دارد استفاده نمودم       ةدربار

  . رمان نگاري گفتگو خواهيم كردة رمان نخواهم داشت و تنها در اصل زمينةآگاهيهاي شما دربار
 كرده باشم كه شيوع يك چيزي درميان اروپاييان نـزد مـن دليـل               اين شرط را نيز در آغاز گفتگو      

  زيـرا چـه بـسا كارهـاي بيهـوده و           . نيكي آن چيز نيست و شما نبايد بچنـين دليلـي تمـسك نماييـد              
  . خود داشته استةزيان آوري كه در جهان شيوع يافته و مدتها مردم را آلود

ترازوي بجهانيان و من هر چيزي را جز در نزد من دليل نيكي يا بدي يك كار سود يا زيان اوست             
  . نمي سنجمسود و زيان جهان

من در آن مقاله هاي خود پرسيده ام شب بيدار ماندن و از پندار              : از اينجا بسخنان شما ميپردازم      
آيا كساني اين كار را براي چـه ميكننـد و           . خود دروغهايي درآوردن كاريست كه خرد از آن بيزار است         

آن پرسش خود نمي بينم مگـر ايـن دو            شما پاسخي بر   ةدر اين مقال  .  منظور ميدارند  ن آ چه سود را از   
 اين جمله را    كنگور برادران   ةديگري آنكه از گفت   . يكي آنكه ادبيات و نقاشي را عنوان ميكنيد       : جمله را   

  .»تاريخ رماني است رويداده و رمان تاريخي است كه ميتواند روي بدهد« نقل مينماييد كه 
ايـن گفتـه      من بـر    ، كنگور  برادران ةاما گفت . وضوع ادبيات و نقاشي را بفرصت ديگر نگاه ميدارم        م

اين سخن بيـرون فريبنـده اي دارد كـه ميتوانـد شـنونده را گـيج سـاخته مجبـور از                      . ايرادهايي دارم 
. دادهزيـرا تـاريخ نـام آن حـوادثي اسـت كـه رويـ              . ولي از درون پايه و بنيادي نـدارد       .  گرداند يخاموش

  .حوادثي كه روي نداده تاريخ نميتواند بود
امـا  . بعبارت ديگر ما بحوادثي اهميت داده بشنيدن و دانـستن آن ميكوشـيم كـه رويـداده اسـت                  

 ةفرق حادث . حوادثي كه هنوز روي نداده و شايد روي دهد جز پندار نيست كه ما ارجي بآنها نميدهيم                
اينجا بهتر دانسته ميشود كه فـرض كنـيم كـسي ده هـزار              رويداده با حادثه اي كه شايد روي دهد از          

آن يكـي   .  داشتن ده هزار تومان را در دل خود كـشيده          ةكسي هم نقش  . تومان پول در جيب خود دارد     
  .خي است كه شايد روي دهديتاريخي است روي داده و اين يكي تار

 ١٠
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يكي هم  . »ا خورده اي  تو صد تومان پول مر    « :  كسي بگريبان مردي چسبيده ميگويد        ، مثل ديگر 
آن يكي چيزيـست  . »ميتواند بود كه تو صد تومان پول مرا بخوري     « : بگريبان مردي چسبيده ميگويد     

  .اين يكي چيزيست كه شايد روي دهد. رويداده
اگر بشنيدن خبـر     : هر اثري كه بيك داستاني بار است از اينجهت است كه آن داستان روي داده              

 اگر كساني را كـه در آن دسـت داشـته انـد ميـستاييم يـا                   ، ابها آنرا مينگاريم  اگر در كت  ،  آن ميگراييم   
.  اينها باين عنـوان اسـت كـه آن داسـتان رويـداده             ة هم  ،  عبرت ميشماريم  ة اگر آن را ماي     ، مينكوهيم

داستاني كه روي نداده و جز در انديشه و پندار يك رمان نويسي وجود نـدارد بچنـين داسـتاني هـيچ                      
  .ستاثري بار ني

هركسي ميخواهد داستان او را بشنود و       : آن بار است     مثالً اگر كسي آدم كشته اثرهاي بسياري بر       
كشنده نفرين فرستاده كشته شده را بمظلـومي يـاد            هركسي بر   ، چون شنيد در اينجا و آنجا باز گويد       

 ميباشـند و     كـار او   ةهميشه خويـشان او سـرافكند     ،  كشنده را بمحكمه كشيده كيفر ميدهند       ،  ميكند  
  .ديگر اينگونه اثرها

  ،ولي بر پندار اينكه فالن كس شايد آدم بكشد يا مـي توانـد آدم بكـشد هـيچ اثـري بـار نيـست                          
  .  نميكنيمرچنانكه بر حوادثي كه ما در خواب مي بينيم اثري با

» شـده « است كافي نيست بايـد      » شدني« در حوادث تنها اينكه     : مقصود خود را روشن تر سازم       
  .اشد تا تاريخ شمرده شود و اثرهايي بر آن بار گرددب

زيرا هركسي كـه    . در خود رمان بهتر از ديگر جاها پيداست       » شده« و  » شدني « ةاين تفاوت ميان  
ثر أ در گرمـاگرم ايـن تـ    ،ثر مي گرددأبخواندن رماني آغاز ميكند و سرگرم مي شود و از حوادث آن مت           

  . مي رودنثر از بيأمي شود بيكبار آن تهمينكه متوجه افسانه بودن داستان 
مقصود شما اينست كه حوادثي كه با اندك تفاوتي پيـاپي           . نپنداريد كه مقصود شما را درنيافته ام      

  در جهان روي مي دهد رمان نويس داستاني را شبيه آنها نوشته و پيرايه هـايي از پنـدار خـود بـر آن                        
نيز كساني را از پندار خود در آورده در اين داستان           . اشد آن حوادث ب   ةمي افزايد تا برجسته ترين نمون     

  .دخالت مي دهد و اين كسان را نيز برجسته ترين تيپ خويش مي سازد
اين زحمت براي چيست؟ اگر داستاني كه سروده مي شود شبيه حوادثي است كه              : من مي گويم    

  !ا از راه پندار ساخته شود؟براي چه خود آن حوادث سروده نشود و شبيه آنهدر جهان رويداده پس 
پس اگر  .  خودتان آن پيرايه و فزوني است      ةكه رمان نگار بداستان مي دهد بگفت       اما آن برجستگي  

  .مقصود ساختن شبيه حوادث جهاني است اين پيرايه نبايد در كار باشد
مـان  من پذيرفتم كه ر   . چون زمينه بسيار باريك است بيش از اين در اين زمينه سخن نمي رانيم             

ولي مي پرسم آيا رمانهـايي كـه شـما      . باشد» شدني« آنست كه كسي داستاني از پندار خود سازد كه          
 آنها داراي اين شرط مـي باشـند؟ آيـا داسـتانهايي كـه               ةآنها را ستوده و شاهكار ادبي مي شماريد هم        

  !است؟» شدني« آناتول فرانس مي سرايد 

 ١١



 احمد كسروي    در پيرامون رمان

است بلكـه    » شدني« يي كه آناتول سروده نه تنها       گام ديگري برداشته فرض مي كنم كه داستانها       
 اين براسـتي     :بعبارت ديگر من آنها را نه رمان بلكه حوادث راستين تاريخي مي پندارم            . است» شده« 

نيـز  . خـدا مـي كـشيده انـد         نافرماني بـر   ةبوده كه فرشتگاني از آسمان روگردان شده و در زمين نقش          
 زنان با داشتن شـوهر و خانـدان هريكـي بـا             ة فراگرفته بوده و هم    نابكاري سراسر خاندانهاي فرانسه را    
  ولـي  .  اينهـا حـوادثي اسـت كـه رويـداده     ة همـ ـام دل نبوده اند  كجواني سرو كار داشته و جز درپي 

  ! آيا از پرده دري چه منظور بدست مي آيد؟!چه سودي از نوشتن آنها در كتاب هست؟مي پرسم آيا 
 ةاز عالقه ايكـه در رمـان خوانـان دربـار          »  چشم و گوش است    ةن پرد خواست«  تازيان   ةچون بگفت 

آناتول فرانس مي بينم دور نمي دانم كه براي اين كار او نيز علتـي بتراشـند و بگوينـد مقـصود بيـدار                        
  .كردن مردم بوده كه بر عيبهاي خود بينا باشند

 ة سخن را تا آخرين نقطـ      رازهاي عشق را موبمو گفتن و     : ليكن مي پرسم    . من اين را هم پذيرفتم    
 خواننـدگان  ةآميزش زن و مردي رسانيدن و چنـدين بـار كالبـد سـرتاپا لخـت زنـي را از پـيش ديـد                     

  ! آيا اين بي شرمي ها چه علت داشته است؟ـگذرانيدن 
 رمان نگاران اگر چند تني را از ويكتورهوگو و تولستوي و مانند ايشان را كنار بگزاريم كه از                ةدربار
 ديگران آنكه چون رمان نويسي از يكـسوي          حقيقت داستانِ   ،  ديگري سخن خواهيم راند    ياآنان در ج  
 آساني است كه هركسي بآساني مي تواند چيزهـايي بهـم ببافـد و داسـتاني پديـد آورد از                     ةكار بي ماي  

 رمان بيش از هر كتابي خريدار دارد بويژه اگر سخن از زنان و از عشق بـازي باشـد و                      ، سوي ديگر هم  
ياپي ياد بوس و كنار كرده شود كه بي شك نسخه هاي بسياري بفروش رسيده و در اندك زماني نام                    پ
لف دانشمند بهمه جا خواهد رسيد از اينجهت رمان نويسي رواج بسيار يافته و كسان بسياري بسوي ؤم

 كـاري كـه   بويژه در اروپا كه ميزان نيكي هر چيزي پول در آوردن آن چيز است و هـر . آن گراييده اند 
  .سود از آن بكسي رسيد آن را نيكو مي شمارد اگرچه كار بسيار پست و زشتي باشد

 و اينست كه در بيشتر رمانها پـاي زنـان بـويژه زنـان نابكـار                 .اينست حقيقت رمان و رمان نگاري     
  بوس و كنار و ديگر آميزشهاي زن و مرد داد سـخن داده             ةباررن آورده مي شود و آقاي نويسنده د       بميا

  . مشاطگي را دارا بودهةچنان نقاشي ميكند كه تو گويي سالها پيش
 زشتي را پيش مي گيرند ناچار عنوان نيكي بـراي آن            ةچيزيكه هست هر دسته و گروهي كه پيش       
براي رمان نويـسي هـم عنوانهـايي انديـشيده انـد تـا              . مي انديشند كه نزد مردم آن را دستاويز گيرند        

  ه بدارنـد و اينـست كـه هركـسي لحـن ديگـري دارد و هـر يكـي عنـوان                      بتوانند حقيقت آن را پوشيد    
  !ولي آيا حقيقت پنهان خواهد ماند؟. جداگانه اي براي آن ياد مي كند

آيا گفتن اينكه رمان از ادبيات است و رمان نگاران مقصودشان پند و انـدرز بمـردم و بـاز نمـودن                      
اهد ساخت كه شايد نود و پنج از صد رمانهـا در  عيبهاي زندگاني است ما را از درك اين نكته غافل خو          

آيـا مـا    .  آميزشهاي زن و مرديست و بي پرده از بوس و كنار و از ديگر كامگزاريها سخن ميرانند                 ةزمين
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آيـا درس عـشق     ! نميتوانيم بپرسيم كه مگر جز در اين زمينه ها پند و اندرز بمـردم نميتـوان سـرود؟                 
  !  است؟آموختن بپسران و دختران جزو ادبيات

بينيم كه رمان نويسان چون بداستان هاي مهم تاريخي نيز مي پردازند نخست آنرا               ما آشكار مي  
و در آنجا نيز پاي زني را بميان ميكشند          فسانه پرستان باشد  ابقالب افسانه مي ريزند تا موافق دلخواه        

اين كارها ميتوان   پسندي برآيا چه علت خرد.  خريداران كتاب فراهم باشدتا از هرباره وسايل فراوانِي
  !انديشيد؟

 باين قضيه شنيدني است كه جواني سالها در اروپا بسر داده و در بازگشت يك ديـپلم و يـك لقـ    
 اجتهـاد   ةولي اين لقب و آن ورق همان اندازه ارزش دارد كه لقـب شـيخ و اجـاز                 . دكتري همراه آورده  

وم اروپا تنها فـن رمـان نويـسي را يـاد گرفتـه و               آقاي دكتر از آنهمه عل    .  هاي بيسواد نجف رفته    دآخون
چـرا كـه ايـن كـار        . صف بوس و كنار داد دكتري ميدهـد       واينست كه اكنون رمان نويسي ميكند و در         

  .آسان و بيمايه است و با اينحال خريدار فراوان هم دارد
 بكنـد و از     ليف و چـاپ   أدكتر را اين بس كه آن سخنان بيشرمانه را برروي كاغد بيآورد و كتابي ت              

كيبائي را از   شـ  ة او رشت  ةاو را چه كه صدها جوانان از خواندن اين سخنان بيشرمان          . اين راه ناني بخورد   
 او را چه كه از اين        !د؟ياي سوزاك و سفليس خواهند رسان      ه دست هشته تشنه وار خود را بسرچشمه      

  !روي داد؟درس عشق كه او بدختران جوان ميآموزد چه فسادها در خاندانها خواهد 
بـا  . با خدا هم مبارزه كرده    : من ميگويم   . با تعصب مذهبي مبارزه كرده    : آناتول را شما مينويسيد     

  .عفت و پاكدامني نيز مبارزه كرده
مبـارزه بـا تعـصب      « : منهم ميگويم   » دف نميخواهد  و دادن سرنا  اسم شب « : در تبريز ميگويند    

 كتابهاي اين مـرد ريـشخند بـر بـدعتهاي كشيـشان و               در .»مذهبي گفتگو از تن لخت زنان نميخواهد      
از كجا كه مقصودش جز رواج بي عفتي نبوده و ريشخند           . سركوفت بر عفت و پاكدامني همعنان ميرود      

  ! كار خود نساخته است؟ةبر كشيشان را پرد
  ٭٭٭

اينكه من سرودن داستانهاي عشقي و گفتگـو كـردن از زنـان را بـر رمـان نگـاران ايـراد ميگيـرم                        
  .نپنداريد كه چون خودم از پل جواني درگذشته ام اينست كه بر جوانان و كارهاي جواني انكار دارم

 جواني را بسر داده ام جـواني و چگـونگي آن را فرامـوش    ةمن اگر هم سالم از چهل گذشته و دور   
را نيازمند  زن و مرد گزارده و دو جنس   ةبهر حال من بر آن كشش يا جذبه كه آفريدگار ميان          . نكرده ام 

 آبـادي جهـان     ةچگونه ايراد كنم بر چيزيكه بنياد پيـدايش آدميـان و مايـ            . يكديگر ساخته ايراد ندارم   
  !است؟

چيزيكه هست اگر مردان و زنان را بحال خود بگزاريم مردان بدستياري همان كشش بيشتر زنـان        
مردان روي ميدهد بيـشتر      زنان و    ةداستانهاي عشقي كه ميان   . را تيره بخت و سياهروز خواهند ساخت      

  .آنها جز رسوائي زن و ننگيني او را نتيجه نمي دهد
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كـار  ،  اگر قضيه اين بود كه هر مردي چون يكزني را خواست و سر درپـي او نهـاده او را دريافـت                       
بزناشوئي انجامد و مرد هميشه آن زن را دوست داشته پاسبان و نگهدار او باشد من هرگـز سـخني در                     

بلكه بسيار شـادمان مـي شـدم از اينكـه آنـان بـا               . شتم و ايرادي برمان نگاران نميگرفتم     اين زمينه ندا  
  . زنان و مردان هرچه گرم تر سازندةرمانهاي خود بازار عشق و خواهاني را ميان

بسياري از مردان بلكه بيشتر ايشان جز از اين مقصود ندارند كـه هـر               ! فسوسا كه قضيه نه اينست    
و دوري جـسته پـي شـكار     با او كام گزارد و چون سير شد از        ده تا دلش ميخواهد     كدام زني را شكار كر    

  .ديگري برود و بدينسان زنان را بدبخت سازند
  .بايد زنان از آميزش با مردان بيگانه دور باشند تا بدام آنان نيافتند: از اينجاست كه ما مي گوييم 

شان بسته باشـد تـا بـا پـاي خـود بـدام       وشگدختران تا شوهر نكرده اند بايد چشم و        : مي گوييم   
  . زندگاني خود را از دست ندهندةنشتابند و سرماي
 آميزشـهاي زن    ة زن ناگرفته بايد از شنيدن و دانستن هرگونه سخني در زمين           جواناِن: مي گوييم   

يشان زبانه نكـشد و بـي اختيـار بـدنبال زنـان و دختـران       او مردي دور باشند تا آتش جواني در درون       
  .فتندنيا

براي آنست كه مادران و خواهران ما از آسيب راهزنان شـهري            .  اينها براي نگهداري زن است     ةهم
  .ايمن باشند

ن و مـردي پـر مـي سـازند و     زولي رمان نويسان و آنانكه ستونهاي روزنامه را با گفتگـو از روابـط          
ا سنگ بيـاد دزد انـداختن       بگمان خود پند و اندرز مي سرايند از اين نكته غفلت دارند كه آن گفتگوه              

است و نتيجه جز اين نخواهد بود كه مردان بفريفتن زنان دليرتر گردند و زنان بخوردن فريـب مـردان                    
  .آماده تر باشند

بهر حال ما حق داريم از رمان نگاران بپرسيم كه چگونه است كه در هر زماني پاي زنان را بميـان    
 مگر جز در زمينة آميزش مردان با زنان پندي و اندرزي            اگر مقصود شما پند و اندرز است      ! مي كشيد؟ 

  !نتوان سرود؟
 رمان نگاران از راه پاكـدلي نيـست و جـز ايـن              من هرگز شك ندارم كه پاي زنان را بميان آوردنِ         

  .مقصود ندارند كه از اين راه نيز برواج كتاب خود بيفزايند
 فيلم بـرداري كـه زنـاني را مـزدور           با آن شركتهاي  » دانشمندان«  اين   ةپس چه فرقي هست ميان    

گرفته تنهاي نيمه لخت آنان را بفيلم در ميآورند و بيش از اين مقصود ندارند كه از ايـن راه بـر دخـل                  
  !تجارت خود بيفزايند؟

   كـار رمـان     ةاز يكسوي كساني از ايرانيـان نيـز ندانـسته آلـود            ...نميدانم چه بگويم و چه بسرايم؟     
از سـوي ديگـر زيانهـاي رمـان درخـور           . ار است كه بر آنان نكـوهش نمـايم        اند و اين بر من دشو      شده

  .خاموشي نيست
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درخور خاموشي نيست كه كساني زشت ترين داسـتانها را سـروده و كتابهـا چـاپ كـرده بدسـت                     
  .پسران و دختران ميدهند

يـد  در اندك زماني كه رمان نويسي در ايران آغاز شده يكرشته كتابهايي كه خـود ننـگ ايـران با                    
  .اگر بخاموشي بگراييم اين نادانان آبرويي براي ايران باز نخواهند گزاشت. شمرد بيرون ريخته

  ، اگر بيگانگاني ايران را نديده اند و بخواهند آن را از روي رمانهاي چاپ شده در تهران بـشناسند                  
رد يـ سـت ميگ  ي كـه قلـم بد     نهر نـادا  . زشت ترين صورتي از اين كشور در دل آنان جايگير خواهد بود           

 زنان ناپاك نيست يا جز از يكمشت مردان پليد          رتوگويي در اين سرزمين جوش و جنبشي جز گرد س         
  !بيهوده كه سر درپي زنان و دختران دارند مردي در اين كشور زندگي ندارد

ين خود آقاي رماننگـار     ك كج و چر   ةما در ايران هستيم و ميدانيم كه اين چركها جز تراوش انديش           
 دور از ايران هـم ايـن        ةولي آيا اين بيگان   . در اين كشور از آن نابكاريها كمتر نشاني توان يافت         نيست و   

  !حقيقت را مي داند؟
اگـر مـي تـوان ايـن        .. آيا در جهان هـر چيـزي گفتنـي و نوشـتني اسـت؟             : وانگاه من مي پرسم     

س داد پـس آن چـه       زشتكاريها را نوشت و بدست جوانان ناآزموده و ساده دل بلكه بدست بچگان نـور              
 اينها آيا چه سـودي از ايـن   ةگذشته از هم  !  چيز است كه بايد پوشيده داشت و پرده بروي آن كشيد؟          

  !داستانها موجود است؟
زن نابكار هرجايي برخورده و بي آنكه او را از آن پليديها پاك سازد               اگر مرد بيغيرت ننگيني بيك    

ه اند آيا چنين داستان نابكارانه اي درخـور آنـست كـه نـام                خود برده و نابكارانه يكهفته بسر برد       ةبخان
  !عشق برويش گزارده و در ستونهاي روزنامه موبمو شرح داده شود؟

اگر يكدسته ژاندارم ناتراش بياباني با يكدسته زنان بي آزرم هرجايي بر پشت بام كاروانسرايي بهم                
نين رسوايي درخـور آنـست كـه در كتـابي            بيشرمي و بيباكي داده اند آيا چ       ريخته مست و بيخرد دادِ    

  !نوشته شده و بدست زنان و دختران داده شود؟
آيا يكمرد غيرتمندي رضا مي دهد كه زن و دختر او تماشاگر چنـين رسـواييها و                 : من مي پرسم    
  ...بيشرميها باشند؟

ب و تـاب    پس چگونه است كه رماننگار آن بيشرميها را با صدگونه آ          : مي گويم   ! نه: خواهيد گفت   
مويي از شرح و تفصيل فرو نمي گـزارد و مـردان چنـين كتـابي را خريـده بدسـت زنـان و                         نوشته سرِ 

  . ..دختران خود ميدهند؟
اگر در اينجا خاموش بايد بـود پـس در كجاسـت    ..  خاموشي است؟  آيا چنين ننگين كاريها درخورِ    

  !كه خاموش نبايد بود؟
 انگارهـا و    .ا در ترازوي سود و زيان جهـان مـي سـنجم           نيك و بد هر چيز ر     من  : چنانكه گفته ام    

 خود دارند و آنها را دستاويز كار خود ميشمارند نزد مـن ارج           ةپندارهايي كه هر دسته و گروهي درميان      
  .و بهايي ندارد
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  .مرا از دنبال كردن زيانهاي رمان باز نخواهد داشت» رمان از ادبيات است« تنها عنوان اينكه 
معروف آناتول فرانس كه شما آنهمه ستايش ازو كرده ايد هم اكنون در پيش من               رمان  » تاييس« 
  بار ديگر آن را خوانـده ام و هرچـه مـي انديـشم زمينـه اي بـراي آن ستايـشها در ايـن كتـاب                           . است

  .نمي بينم
پافنوس نامي از ايشان    . پارساياني دل از جهان كنده در بيابان نيل در صومعه ها بسر مي برده اند              

 زني را ديده و دل باو داده بوده كنون آهنگ آن مي كنـد كـه آن زن را از                      ، هعه پيش از آمدن بصوم    ك
 پـاكي    سـخت بنابكـاري چـون دلِ        آلودگيِ ةآن زن با هم   . ه بكشاند عنابكاري نجات داده او را نيز بصوم      

ولي . ي رساند داشته دعوت پافنوس را پذيرفته وبيكبار چشم از همه چيز پوشيده خود را بصومعه اي م               
بـراي رهـايي از ايـن رنـج         . دل پافنوس هنوز بجاي خود برنگشته و پيوسته او را ناآسوده مـي داشـته              

در اين ميان پيشواي راهبان كـه بـر         .  درد دل نميتواند   ةبرياضتهاي بسيار سختي بر ميخيزد ليكن چار      
ردان كه بپيشواز او شـتافته      كوهي بسر مي داده براي بازديد شاگردان خود از كوه پايين مي آيد و شاگ              

بودند بعلم غيب از راز دل هركسي خبر مي دهد و گرفتـاري دل پـافنوس را هـم بـاز نمـوده از حـال                          
   ... تاييس كه اين زمان در صومعه بحال مرگ بوده آگاهي ميدهد

لـف از پنـدار خـود    ؤاين داستانها اندكي از آن تاريخ است كه براستي روي داده بـسياري را هـم م    
  .اشيده و برآنها افزودهتر

ناگزير بايـد همـه   .. نخستين دشواري اينست كه چگونه آن راست ها را از اين دروغها جدا سازيم؟   
. را بياد سپرد و چه بسا كه خواننده اين دروغها را بجاي تاريخ بـاور كـرده در اينجـا و آنجـا بـاز گويـد                      

  .چنانكه باين خطا بيشتر رمان خوانان گرفتارند
اينكـه  ! ن از آناتول مي پرسم كه اين داستانها با بيديني و انكار خـدا چـه سازشـي دارد؟    و آنگاه م  
 خداشناسي و رياضت كشي غيب گويي مي كند چرا ديگري از شنيدن آن غيب گـويي                 ةراهبي در ساي  

نان نباشـد بـاري چـرا       ي دينداري بيد  ة يك دينداري اگر ماي    غيبگويِي! از دين در رفته انكار خدا نمايد؟      
  !لت بيديني دينداران باشد؟ع

ريـشخند بـر    : خواهيد گفـت    ! مقصود از سرودن اين داستان چيست؟     : از اين مرحله نيز گذشتيم      
بسيار خوب كشيشان درخور ريشخند هستند و آن داستانهايي هم          . كشيشان و بيهوده گوييهاي ايشان    

ولـي آيـا توبـه كـردن يكزنـي از           . استكه از راهبان در كتابها آورده اند بيشتر آنها گزافه آميز و دروغ              
كشيـشان   و آنگاه آيا در ريشخند بـر      ! نابكاري و گذشتن او از آسايش و مال نيز درخور ريشخند است؟           

  !بايد انكار خدا نيز كرد؟
: فرانسه دقت كنيم از آغاز تا انجـام دو مقـصود بيـشتر نـدارد                » دانشمند« اگر در گفته هاي اين      

  عمده مقصود او از اين داسـتان آنكـه چـرا تـاييس از نابكـاري                . اج بي عفتي  ديگري رو . يكي انكار خدا  
يگانه آرزوي ايـن فيلـسوف      ! بازگشته و چرا پافنوس از نخست كه باو دست يافت بكامگزاري برنخاسته           
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 خداشناسي از جهان كنده شده و بنياد پاكدامني از گيتي           ةكادمي فرانسه آنكه ريش   آرمان نگار و عضو     
  .شودبرانداخته 

زيرا چنانكه گفتيم برداشتي كه او نموده با        . چيزيكه هست كتابش باين مقصود شوم نيز نارساست       
سرسـام و   « اين نتيجه كه ميخواهد سازگار نيست و اينست كه من نامي براي كتابهاي او جز عبـارت                  

دوبـاره  . ده انـد  چه بايد كرد كه آنخواهر گرامي آنهمه ستايش از اين كتاب كـر            . پيدا نكردم » ياوه بافي 
  .» چشم و گوش استةخواستن پرد« : بايد گفت 

ماود  از يك رديف گرفته ام و اين را خود وهني           بر من ايراد گرفته ايد كه چرا آناتول را با الكساندر          
در جاييكـه مـن     . در كار بيهوده پيش و پس منظور نتوان داشت        : من مي گويم    . ناتول مي شماريد  آبر  

 گو كه نزد ديگران رتبه بنـديهايي         ،  رمان نگاران يكسانند   ةاي مي دانم نزد من هم     رمان را كار بيهوده     
  !در كار باشد

  ٭٭٭
 تـاريخ كمتـر     ة ادبيات از وظيفـ    ةگفته كه وظيف  » كمدي هومن  « ةبالزاك در ديباچ  : مي نويسيد   

ه قضاياي سياسي ثبـت مـي شـود و حـال آنكـ            ،  در تاريخ   « :  يكي ديگري را تكميل مي كند         ، نيست
  .» را كه مورخين فراموش كرده اند بيان مي نمايد و آن عادات و اخالق است اي قضيهة رماننويسند

چنانكه . اين گفتة بالزاك اگر بيرونش دلنشين و دلفريب مي باشد درونش بي پايه و نااستوار است               
.  بـي رنجـي اسـت      گفته ايم رمان نويسي از اينجا پيدا شده و رواج پيدا كرده كه از يكسوي كار بيماية                

چشمها را رويهم نهاده كميت انديشه را بتك و تاز بيار هرچـه پديـد آمـد آن                  «  يكي از ايرانيان     ةبگفت
بـويژه بـا آن     .  از سوي ديگر رمان بيش از هر كتابي خريدار دارد و دخل بنويسنده مي دهد               .»رمانست

ز افسانه بـافي را بـصف دانـشمندان         هياهويي كه در پيرامون اين كتابها بر مي انگيزند و يك دروغ پردا            
اين رسم اگر در اروپا نباشد در ايران        . ميخوانند»  اجتماعي ةكتاب فلسف «  بيهوده اي را     ةرسانيده افسان 

هست كه رمان بافان پشتيباني از يكديگر مي نمايند و چون رماني چاپ ميشود ديگران در راه تـرويج                   
  .آن از كوشش دريغ نمي نمايند

چـرا  . نيـست » تندرسـتي  « ة رمان نويسي هست ده يك آن در زمين        ةه امروز دربار  آن هياهويي ك  
ولي اطباء و آنانكه بايد پاسبان تندرسـتي        . كه رمان نويسان دسته بندي دارند و در كار خود هوشيارند          

  .مردم باشند آن دسته بندي و هوشياري را ندارند
  ي چـاپ مـي شـود چنـدان هيـاهو راه            رمـان  هنگامي كـه يـك    «  : ه يكي از دوستان نگارند    ةبگفت

  .» رستگاري براي مردم آورده اندمي اندازند كه تو گويي براِت
از اينجاست كه كار رمان نويسي باال گرفته و چون كسي زبان بخرده گيري نمي گشايد و اگر هم                   

  .افزوده است گفتن و نوشتن نيستند اينست كه روز بروز برواج كار كساني عيب آنرا دريافته اند پايبنِد
هـم عنـواني   » دروغ بـافي و افـسانه پـردازي    « براي اين كـارِ . ولي براي هر كاري عنواني مي بايد  

   ةدر زمينـ  . بايستي پيدا كنند كه هم خوانندگان را بهتـر فريـب دهـد و هـم زبـان بـدگويان را ببنـدد                      
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 ةگفتـ .  مي گويـد   پيدا كردن چنين عنوان و دستاويز است كه مي بينيم هر رمان نگاري سخن ديگري              
علـل  «  عـرب    ةبگفتـ .  بالزاك اسـت كـه مـي شـنويم         ةاين هم گفت  . ور آن بود كه شنيديم    گبرادران كن 

  .»ذكروها بعدالوقوع
من مي پرسم آن عـادات و اخـالق كـه رمـان نگـار برشـتة                 .. »رمان تاريخ اخالق و عادات است     « 

. و بايد با زبان تاريخ سروده شود      نگارش مي كشد اگر از روي مدرك است پس آن تاريخ است نه رمان               
و اگر از روي پندار خود رمان نگار است پس درخور هيچ ارجي نيـست و جـز تبـاهي عمـر شـنونده و                         

  .خواننده نتيجه اي از آن بدست نخواهد آمد
اگر در تاريخها تنها از قضاياي سياسي سخن مي رانند از اينجهت است كه جز خبـر آن قـضايا از                     

  خود تاريخ نگاران باين نقص تـاريخ اقـرار دارنـد ولـي چـاره بـراي آن              . بدست نرسيده زمانهاي باستان   
اگر رمان نگار ميخواهد جبران اين نارسايي تاريخ را با پندار خود كند اين كـار او بـدان                   . نمي شناسند 

خواهد مانست كه كسي چون دسترس بپول ندارد جيب و بغل خود را با سـفال انباشـته در دل خـود                      
  .را پول انگاردآنها 

چرا هركـسي چـشم رويهـم       ! اگر كار با پندار مي گذرد چه حاجت برمان نگار و خواندن رمان او؟             
  اينكـه يـك كـسي داسـتاني را از ديگـران مـي پرسـد و          ! نگزارد و پندارهائي از خويشتن پديد نيآورد؟      

 با دروغ و پندار اسـت       در جاييكه سر و كار    . مي شنود اين در جايي است كه بنا بداستان راستين باشد          
  ؟!چرا هركسي خويشتن نپندارد و خويشتن دروغ نپردازد

ن بـازار بيكـران گرانبهـاترين    آدر . در بازار پهناور پندار هيچ كااليي بها نـدارد      : سخن كوتاه كنيم    
مليونهـا خـروار طـال رويهـم        : شما چشم برويهم گزارده بينديشيد      . يز با ارزانترين چيز يكسان است     چ

ايـن دو   . صـد دينـار پـول نيكـل در دسـت داريـد            : سپس بينديشيد   .  شماست  آنها ازآنِ  ة و هم  ريخته
  .انديشه هر دو يكسان است

داستان را شنيده باشيد كه مرد بينوايي كه سـالها عـسل نخـورده بـود در دكـان بقـالي                      نآشايد  
ينـسان در پنـدار خـود    چشمش بعسل افتاده از دور انگشت با اشاره بآن مي آلود و بدهان مي برد و بد          

نزديك . بقال كه زيرچشمي او را مي پاييد خواست سربسر او گزارده شوخي كرده باشد             . عسل ميخورد 
. مرد بينوا بدانسان كه عسل خورده بود بدانـسان هـم پـول آن را پرداخـت                . رفته طلب پول عسل كرد    

   ...اين يك اين دو اين سه: باينمعني كه انگشتها را بهم ساييده مي شمرد 
كه رمان نگاران از پندار خود در مي آورنـد و زهـي             » تاريخ اخالق و عادات   «  ارزش   ةاينست انداز 

بايد گفت كه آقايان چون تنها بقاضي ميروند و خردمنـدان در            . بي انصافي كه نام آنرا تاريخ مي گزارند       
. ونـه ارجـي مـي پندارنـد       برابر آنان بخاموشي گراييده اند از اينجاست كه براي كاالي نارواي خود هرگ            

افسانه بافي و نقالي كه بيهوده ترين و پست ترين كاري است اينان آن را گـاهي ادبيـات مـي خواننـد                       
 ة خـود را بـاالتر از وظيفـ        ةي آن را تاريخ اخالق و عادات ستوده و وظيفـ          هگاهي فلسفه مي نامند و گا     
  ؟!افسانه بافي و اينهمه الف و گزاف. تاريخ نگاران مي شناسند
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 چه   ، اگر رمان زيانهاي ديگري نداشت و تنها از اينكه او دروغ پردازي است كار ننگيني بيش نبود                
 يكرشـته   ة بي آزرمي هستند و رمـان نگـاري را وسـيل           ةرسد باينكه بيشتر رمان نگاران كسان ناتراشيد      

  .بيشرميها و بي آزرميهاي خود ساخته اند
 بـر يـك رمـان نگـار      ـ  ايراني نـژاد ةانم مسلمان زاد شما يك خـمرا شگفت مي آيد از اينكه شما  

روا مي شـماريد كـه      .  بدگوئي از كشيشان زبان بترويج بيديني باز كند        ةاروپايي روا ميشماريد كه ببهان    
روا مي شماريد كه صـدها و       .  شرم و پاكدامني زنان بكوشد     ةدر سراسر كتاب هاي خود بپاره كردن پرد       

 ةهم بافته بنام عادات و اخالق مردم در هزار و چند صد سال پيش برشـت               هزارها دروغهاي بي بنياد را ب     
  .نگارش بيآورد

ـ                 بـدِ ه  ولي روا نميشماريد كه يكمرد خداشناسي كه ماية زندگاني او جز خداشناسي نيست زبان ب
  !بخواند و اين كار را مخالف متانت مي شماريد» نادانك« آن رماننگار اروپايي باز كند و او را 

چنانكه مـا راضـي نيـستيم       : گفت مي آيد از اينكه مردي از اسپهان نامه بما نوشته ميگويد             مرا ش 
  .دگويي از سعدي ايران بكند راضي هم نيستيم كسي بد آناتول فرانس فرانسه را بگويدبكسي 

آيا اين درجه بندي كي شده كه هر گروهي چند تني را برگزيـده و هـر يكـي از آنـان را بـر روي                       
  نشانده و هاله برگرد سر او بسته اند و راضي نمي شوند كه كسي نام يكي از آنـان را بـر                      كرسي بلندي 

  !زبان براند؟
  آيــا از اينكــه كــساني بــر فــالن رماننگــار ستايــشهايي مــي ســرايند و او را دانــشمند بزرگــواري  

  !ينند؟ مردم لب از سخن بربسته در برابر بيديني و بي آزرمي او خاموش بنشةمي شمارند بايد هم
   بـد   ازآيا از اينكـه مبـادا در فرانـسه كـسي از سـعدي مـا بـدگويي كنـد مـا در ايـران بايـد لـب                    

ماود  ! بربنديم؟ آناتول فرانس و آلكساندر
مگر اينمرد آن نيست كه بـاب پـنجم         . من دست از آناتول و آلكساندر برداشته بسعدي مي پردازم         

 ايرانيگري و   ةاينمرد آن نيست كه با هم     ! ساخته است؟  جهان   ةگلستان را نوشته و ايرانيان را سرافكند      
مسلماني چون در زمان مغول مي زيسته بترويج زشت ترين نابكـاري آن زمـان برخاسـته و بكارهـايي              

اينمرد آن نيست كه بـراي      ! اعتراف كرده كه بآيين مسلماني سزاي آن زنده درون آتش سوختن بوده؟           
داند زشت ترين توهيني را بيك پاكمرد بزرگـواري روا داشـته            قافيه گر » مشت« را با   » زردشت« آنكه  
ناتولها و سعديها بنازند و صدها مردان بـزرگ         آاز كي اين رسم در جهان پيدا شده كه مردمان ب          ! است؟

  !خدايي را كه در تاريخ خود دارند فراموش گردانند؟
خاسته كه شـايد نخـستين      چرا ايرانيان بآن ننازند كه پيغمبري همچون زردشت از ميان ايشان بر           

چرا بآن ننازند كه در آغاز پيدايش اسالم با ! كسي است كه آيين خداشناسي و يگانه پرستي را گزارده؟
 آن خونريزيها با عرب سپس ايرانيان چون پي بحقيقت آن دين خدايي بردند پاكدالنه بپيروي آن                 ةهم

  ! آن دين نمودند؟ةبرخاستند و صد گونه فداكاريها دربار
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چـرا بـآن شـورش تـاريخي       ! دارك ننازند؟ انه ژ چرا ب !  خود ننازند؟  ةردم فرانسه چرا بپدران شوالي    م
  !خود ننازند؟

سخن در اين باره دراز است ولي مجال گفتن بـيش           . گفتگو را با آن خواهر گرامي بپايان ميرسانم       
كن ايـن نكتـه را ناگفتـه     ليـمگر در هنگام ديگري بار ديگر در اين زمينه بسخن پردازم  . از اين ندارم

مـن مـدتها    . نگزارم كه رمان يكي از چيزهاييست كه راهنماي من بسوي درك حقـايق اروپـا گرديـده                
رد بيگانه اند يا اين تعصب شرقيگري است كه مرا گرفتار اين انديشه بودم كه آيا براستي اروپاييان از ِخ

ن انديشه و آن انديشه كـه شـايد چهـار     ايةز كشاكش درازي ميان  ا پس.. د  بسوي چنين گماني مي ران    
يكي از آن . سال مدت كشيد سرانجام از راه دليلهايي يقين كردم كه براستي خرد از اروپا رخت بربسته   

اين پيش گويي را هم كـرده  . دليلها داستان رمان بافي اروپاييان است كه بي شك با خرد سازش ندارد      
 رمان بر زبانهاست پس از ديري رمان نكوهيده تـرين           ةدربار الفها و ستايشها كه امروز       ةباشم كه با هم   

شايد روزي برسد كـه كـساني برمـان سـوزي           چيزي در نزد مردمان بويژه مردمان شرق خواهد بود و           
من اين پيش بيني . برخيزند كه هر كجا كتاب رماني بدست آوردند بي درنگ آنرا خوراك آتش سازند

.  نزد من رمان امروز در حكم تعزيه خواني ديروز اسـت           . هستم را ميكنم و خود چشم براه چنان روزي       
چنانكه تعزيه خواني پس از آنهمه ارجمنـدي و پـس از آن             . چرا كه هر دو كار بيهوده و بيخردانه است        

گردي شده يقين ميدانم   دريوزهةپس كوچه ها كشيده و مايه  امروز كارش ب ، تكيه بنديهاي پادشاهان  
  .م بروز او خواهد افتاد و اين حال او را پيدا خواهد كردكه بزودي رمان نويسي ه

  كسروي
  
تا اينجا متن اصلي كتاب را كه دو گفتار به عنوان رمان و سه گفتار در پاسخ خانم فاطمة سـياح                     [

 پـرچم گفتارهاي ديگري در همين زمينه نوشته شده كه برخي بخامة خوانندگان پيمان و              . بود آورديم 
  و آزمايـشهاي   اتاينهـا بازتـاب آن گفتارهاسـت و از احـساس          .  در زيـر مـي آوريـم       بوده كه آنها را نيـز     

  .]خوانندگان سرچشمه گرفته
  

علت اينكه جوانان هنوز از هفده و هجده سالگي چشم و گوششان باز شده از دنبال زنان نابكـار    ... 
نست كـه رمانهـا و      ميفتند چيست؟ آيا در سي سال پيش هم جوانان حال امروزي را داشتند؟ آيا نه اي               

تاترها و سينماها هريكي جداگانه معلم عشق است و چشم و گوش جوانان را باز ميكند و اينهـا باعـث                     
دختر بيگنـاهي   هستند كه بسياري از جوانان گرفتار اين دردهاي ناپاك ميشوند و هنگام زناشويي يك  

  !را نيز گرفتار و آلوده ميسازند؟
 را با زني از آغاز تا انجام و با سراسر گوشه هـا و رازهـاي آن                  آن كسانيكه داستان شناسايي مردي    

مينويسند يا نشان ميدهند همچون آموزگاري كه درس بشاگردان بيآموزد آيا چه مقصودي از اين كار                
يا چه نتيجه را منتظر هستند جز اينكه جوانان كه آن كتاب را ميخوانند يا آن نمـايش و                   ! خود دارند؟ 
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 خـودداري را از دسـت داده و در خيابانهـا و كوچـه هـا دنبـال زنـان افتـاده و                  ةرشتبازي را مي بينند     
   . سوزاك و سفليس رسانندةخويشتن را بسرچشم

   شـكيبائي را از دسـت داده و در هنگاميكـه    ةچه صدها و هزارها جوانـاني كـه از همـين راه رشـت        
ني سـرازير و بدانـسان آلـوده و پليـد           ديوانه وار در كوچه ها و خيابانها ميگرديده ناگهان در چاه چركي           

  !گرديده
بيند و آن را از دست او نگرفته   جوان خود رمان عاشقانه مي    ةآن پدريكه در دست پسر زن ناگرفت      

 دردهـاي چركينـي از      ةو در توي بخاري نمي اندازد چه شگفت كه پس از چند ماهي آن پسر را آلـود                 
  !د كه مدتها زحمت رنجوري او را بكشد؟سوزاك و سفليس و مانند آنها يافته ناگزير باش

اترها جلوگيري نميكند چـه شـگفت كـه      يآن مادري كه دختر جوان خود را از رفتن بسينماها و ت           
  !پس از زماني خاندان خود را دچار بدنامي يابد و ناگزير باشد كه از آن دختر و از نام او بيزاري جويد؟

گـران مـردم را گناهكـار و ناشايـسته نداننـد و از              مقصود اين است كه آقاي دكتر تومانيانس و دي        
نند كه گناه از كسان ديگريست كه در ابلكه بد.  تندرستي نوميد نباشندةنوشتن كتابهاي سودمند دربار

راه سود اندك خود از ويران كردن خانه هاي مردم باكي ندارند و ما بيـاري خـدا اميـدواريم كـه ايـن                        
١.نشاندناكسان را بر سر جاي خود خواهيم 

   پيمان

  
  كارهاي اروپا بچه مي ماند؟

  

   پيمـان مـي نوشـتند خوانـده         ةمقاله هاي آقاي كسروي را كه در جواب خانم سياح در سه شـمار             
  .نكته اي بخاطرم رسيد كه آرزو كردم براي چاپ در مجله بنگارم

ء در اين موضـوع  نگارنده از كتابها اطالع ندارم و نميدانم علما. حكايت دجال و خر او معروف است     
. ولي در افواه مشهور است كه دجال در نواحي اصفهان در يكي از چاهها محبوس اسـت                . چه نوشته اند  

 و آشوب بـر پـا       دو چون دائماً آرزوي خروج از چاه را دارد كه سوار خر خود گرديده دور جهان را بگرد                 
اي آنرا ميدوزد باين عزم كـه       سازد اينست كه هر شب زحمت كشيده پاالن خر را بازرسي كرده پارگيه            

ولي بامداد كه بيدار ميشود پاالن را مي بيند كـه  . بامداد علي الطليعه سوار شده راه مقصود پيش گيرد     
  .از اينجاست كه دجال در آن چاه هست تا موقعيكه خدا بخواهد. پاره تر از ديروز و پريروز گرديده

روپا هر سالي هزارها بلكه ده هزارها رمان اخالقـي          در ا . كارهاي دنيا امروز بحال آن پاالن مي ماند       
 اخالقي و   ةصدها كتاب در فلسف   . صدهزارها بلكه مليونها فيلمهاي اخالقي نشان ميدهند      . چاپ ميكنند 

در هر مملكتي صدها معلم اخالق وجود دارد كه در مدارس تدريس علـم              . ليف مي نمايند  أدر تربيت ت  
اد اخـالق اروپـا آنـست كـه خبرهـاي آن را هـر روز در آژانـسها                   با اين همه حال فس    . اخالق مي كنند  

                                                           
   ـ و آيين تندرستيسال يكم ، شمارة پنجم گفتار   ،پيمان ـ١

 ٢١



 احمد كسروي    در پيرامون رمان

  نيـز اروپاييـان    . معلوم است كه هرچه زيادتر مي كوشـند اخـالق زيـادتر خـراب مـي شـود                 . ميخوانيم
اتومبيل اختراع كرده اند براي سرعت سير و اقتـصاد در  . راه آهن اختراع كرده اند براي اقتصاد در وقت        

 ماشـينهاي پارچـه بـافي و ماشـينهاي زراعـت و              ، تلگراف و تلفن همچنـان      ، آيروپالن همچنان . وقت
ت و بـراي تقليـل زحمـت مـردم          ق اينها براي اقتصاد در و     ة هم ـ آبياري و ماشينهاي صناعتي همچنان    

با اينهمه ايشان چندان گرفتار ضيق وقت هستند كه بقول خودشان مجال سالم كردن ندارنـد و                 . است
. ي معاش خود تنها روزانه هفده و هجده سـاعت دونـدگي و كوشـش مـي نماينـد                  انبوه اهالي اروپا برا   

  . معكوس بر ميدارندةنميدانم براي چيست كه از هر كار نتيج
آنحكايت معروف است كه لري از ديـه بـشهر          : در اينجا مثل ديگري بخاطرم رسيد ناگفته نگذارم         
 متحيرانه تماشاي مناري مي كرد رندي حـال  آمده منارهاي بلند را ديده بحيرت افتاد و در آنموقع كه        

 باو فروخت باسم اينكه آنها را در ديـه بكـارد و منـار از                ١رزَاو را فهميده بيچاره را فريفته قدري تخم گَ        
 كردن منار گذرانيده چون بيش از چند دسته سبزي          ولره تخم را كاشته مدتها در انتظار نم       . آنها برويد 

بكندن اطراف آنها پرداخت و همينكه چشمش بگزرها افتاد كـه رو بطـرف              نمو نكرد بدست و پا افتاده       
  .»منار روييده اما وارونه روييده« :  كرده از شادي فرياد زد وزمين نم

منار « :  معكوس مي دهد بايد گفت  ة كارهاي امروزي دنيا هم كه سعيها و كوشش ها نتيج          ةدربار
  .»روييده اما وارونه روييده

٢ دـخ 

  رگوييبيماري پ
  

  در هركجا خرد كمتر سخن آنجا فراوانتر
  

  .زماني مردم باين اندازه پرگو نبوده اند هيچ.  سخن استةاز شگفتي هاي زمان ما فزوني بي انداز
  . زمانهاي پيشين ارج سيم و زر را داشت ولي امروز بي ارجتر از سفال و سنگ استرسخن د

بود و تودة انبـوه بـاالتر از آن         » هزار« رين شماره   بدانسان كه در زندگاني ساده و پيشين ما بزرگت        
  و» بليـون « زبانها روانـست و چـه بـسا كـه            بر» مليون« و  » كرور« شماري نمي شناختند ولي امروز      

 مي تـوان گفـت مـردم    . بهمين اندازه سخن در جهان فزون گرديده است      ، هم بكار مي رود   » ترليون« 
  .اي پيشين گفتگو مي نمايند يا چيز نويسي مي كنندامروزي ده برابر بلكه صد برابر زمانه

 .مي گوييم فزوني سخن دليل كمي خرد اسـت        .. از فزوني سخن چه باك؟    : كساني خواهند گفت    
  . گفتگو روانتر مي باشدبردر هركجا خرد كمتر سخن آنجا فراوانتر و هركسي هرچه سبكمغزتر زبانش 

 اينهـا گـواه كوتـاهي       ةهمـ ،  يشي انجمنهـا و كنفرانـسها        ب  ،  فزوني كتابها   ، ا ه اين فراواني روزنامه  
  .خردها مي باشد

                                                           
  ـ هويج ١
 ـ پيمان سال يكم ، شمارة يازدهم ـ و٢
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اگر دو خردمندي در موضوعي باهم گفتگو نمايند هرگز نخواهد بود كه بيش از چند جمله سخن 
آن كار سبكمغزانست كه در هر موضوعي بگفتگوي درازي مي پردازند و پياپي گفته هاي خود                . برانند

  .را تكرار مي كنند
  در فالن كشور ساالنه سي هزار كتاب چاپ مي شـود و روزانـه هـزاران روزنامـه نـشر                  : يند  مي گو 

اگر كارها با خـرد     .. شگفتا اينهمه سخن براي چيست؟    . مي يابد و صدها نطق با راديو پراكنده مي شود         
   امـروز سـخن    يـكِ ه د ةمگر آنروز كـه مـردم بانـداز       ! گزارده مي شود باينهمه گفتگو چه نيازي هست؟       

  !نمي گفتند كارها پيشرفت نداشت؟
ـ             دولتهـا برپـا مـي شـود و خـدا            ةبهترين نمونه براي پرگويي اروپائيان آن كنفرانسهاست كه ميان

در . مي داند كه در هريكي تا چه اندازه گفتگو مي شود و با اينهمه كمتر نتيجه از آنها بدست مي آيـد                     
 آنهـا بيهـوده و      ةچه گفتگوهايي كه نشده و همـ      در اين چهار سال     ) خلع اسلحه (كنفرانس ابزار جنگ    

  .براي فريب يكديگر بوده است
  ويي در اروپا چندان باال گرفته كـه در هـر كـشوري هـزاران كـسان از راه سـخن بـافي و                        گكار پر 

 رمان نويسان   ةآيا نه اينست كه هم    . سخن فروشي زندگي مي نمايند و ميان مردم جايگاه وااليي دارند          
ه نگاران سخن باف و سخن فروشند و بي آنكه مطلبي براي گفتن داشته باشـند صـدها             و بيشتر روزنام  

در زندگاني پيـشين مـا نيـز بيـشتر شـعرا           ..  ساخته بمردم مي فروشند؟    سياهصفحه را از سخنان خود      
  چيـزي كـه هـست شـعراي مـا بفراوانـي       . سخن باف بودند كه از راه ايـن بافنـدگي زنـدگي ميكردنـد           

نگاه شعرهاي آنـان اگـر      او.  نبودند و هيچكدام از ايشان سخن باين فزوني نمي بافتند          سخن بافان اروپا  
ولـي  . هم مطلبي نداشت باري سخنان سنجيده و آراسته اي بود كه در بافتن آنها زحمت بكار ميرفـت                 

  .در سخن بافي امروزي اروپا هيچيك از اينها نيست
 خويـشان و    ةون انگورهـا ميرسـد روزي همـ       در تبريز كساني كه باغ انگور دارنـد در تابـستان چـ            

آشنايان خود را بباغ دعوت مي نمايند و اين ميهماني جز براي انگـور خـوردن نيـست كـه ميهمانـان                      
  .هرچه مي توانند انگور ميخورند

  نظير اين كار درميان اروپائيان آن كنگـره هـا و كنفرانـسهاست كـه در ايـن شـهر و آنـشهر برپـا                        
انبوهي در آنجا گرد مي آيند و اين گرد آمـدن جـز             ه   شهرهاي دور و نزديك ب     مي نمايند و مردماني از    

  ي داده گفتگـو نماينـد و اينـستكه چـون آن پرگوييهـا كـرده               ي پرگـو  براي آن نيست كه چند تني دادِ      
  ا كنفرانس بهم خورده هركسي بجاي خـود بـاز ميگردنـد بـي آنكـه نتيجـه اي از آن       يمي شود كنگره    

  .شته باشندگرد آمدن در دست دا
 زنان شرقي هياهويي برپا كردنـد       ة اين كار در ايران روي داد كه در دو سال پيش بنام كنگر             ةنمون

ش از آن نبـود كـه       ه بـي  ولي نتيجـ  . و زناني از سوريا و مصر و افغان و هند و ژاپن در تهران گرد آمدند               
 نود نمودند و چون ايـن كـارِ   سخنوري دادند و تا مي توانستند گفت و ش  زناني ميدان بدست آورده دادِ    
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پرداختند هركدام بجاي خود بازگشتند بي آنكه هيچگونه سودي از آن كار ايشان در دسـت                بمنظور را   
  .باشد

 آن همانـا    ةست كه اروپا دچـار آن گرديـده و سرچـشم           اي بي پرده بايد گفت اين پرگويي بيماري      
آنست كه مي بينيم اين بيماري كم كـم         و آنچه ما را بنگارش اين گفتار برانگيخته         . سستي خردهاست 

  .بشرق نيز سرايت مينمايد
ما افسوس داريم كه شرقيان خود را بهمة عيبهاي غرب آلوده مي سازند و بدينسان مفت و بيخود                

  .ارج و بهاي خويش را از دست ميدهند
امروز رمان نويسي كه خود شاخه اي از پرگـويي غربيـان اسـت در سراسـر شـرق رواج گرفتـه و                       

نيـز در   . بسياري از جوانان هركدام رماني نوشته و خود دليلي بر بيخردي خويش بدست مردم ميدهـد               
 اوراق خود مي كوشند و ايـن را دليـل پيـشرفت و برتـري كـشور                  ا ببزرگي و فزونيِ    ه هر كجا روزنامه  

  .يستبي آنكه بدانند كه بزرگي روزنامه دليل پرگويي و پرگويي دليل كوتاه خرد. خويش ميشمارند
ايي از آنجا مـي آيـد كـه          ه  كشورهاي شرق دارد روزنامه    ةمصركه در راه اروپاييگري پيشي بر هم      

 ايـن   ةدريغا اين همه سخن براي چيست؟ آيـا نتيجـ         . هركدام روزانه شانزده ورق بزرگ را پر مي سازد        
 ةار روزنامه جز از آنست كه مـرد مـسلمان مـصري قلـم برداشـته سـتايش فـالن سـت                     ةبزرگي بي انداز  

  !سينماي آمريكا را بنگارد و روزانه يك صفحه روزنامه را پر از آن ستايشهاي ننگين گرداند؟
دريـغ كـه راه     !  كه تو ارج خود و سرزمين خود را نمـي شناسـي            دريغ! دريغ اي مرد مصري دريغ    

  !بسيار كجي را زير پا داري
 نبايـد در سـوگواري بـر      ني  گناه اسـت و كـسا     ) لغو  ( دريغ كه در آيين سرزمين تو بيهوده گويي         

  از آن سرزمين هزاران كساني برخاسـته انـد         .مردگان خود نيز بستايشهاي گزافه آميز و بيجا برخيزند        
كه خاموشي و كمگويي را بهترين آرايش آدمي شناخته اند و هريكي از ايشان مايـة سـرفرازي جهـان                    

   بهتـري و برتـري      ةز اروپـا را مايـ     ولي تو پشت پا بر همـه چيـز سـرزمين خـود زده پيـروي ا                . بوده اند 
  .مي پنداري و بنام اين پيروي ستايشگري زنان تردامن و نيمه نابكار اروپا را ننگ خود نمي شماري

 بزرگ شانزده ورقي داري ولي فراموش ميكني كـه          ةان روزنام يخود مي بالي كه همچون غرب      تو بر 
  !يهاي سرزمين كهن خود پايمال ميسازيدر هر صفحه از آن روزنامه سرفرازي ديگري را از سرفراز

اي ايران ياد نويسندگان اروپا و اينكـه آنـان از            ه مرا شگفتي مي فزايد از اينكه كساني در روزنامه        
  !راه نويسندگي زندگي مي نمايند كرده افسوسها ميخورند كه چرا در ايران چنان نويسندگاني نباشند؟

تو گويي پرگويي   ! يل پيشرفت و برتري اروپاييان است     تو گويي پيدايش آن نويسندگان در اروپا دل       
  . برتري يك مردمي بشمار استةو سخن بافي نشان

بايد .  كه فزوني سخن دليل كمي انديشه و كوتاهي خرد است       بداند هركسي بهره از خرد دارد بايد     
 و از اينجاست    بداند كه در اروپا خردها به پستي گراييده و از اينجاست كه آنهمه سخن فراوان گرديده               

  .كه آنهمه گرفتاري براي اروپائيان پيش آمده
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آن سخن فروشان اروپا كه نويسنده ناميده مي شوند و براي ايران نيز بودن آنـان آرزو مـي شـود                     
آيا جز اينست كه سـخن از آسـمان و ريـسمان            !  دانشي دارند كه يكعمر سخن برانند؟      ةمگر چه سرماي  

  ! بهم بافته بدست مردم ميدهند؟
 ةبا آن پهناوري و بيكرانـي از عهـد        » گذشته« كار ياوه بافي اروپاييان چندان باال گرفته كه         ! دريغا

   :مي پردازند» هآيند « هياوه بافي آنان برنمي آيد و اينست كه بسياري از ايشان ب
 جنگ روي خواهد داد در ساعت سه پس از ظهر روز هفـتم مـارس هواپيمايـان                  ١٩٤٠در سال « 

 دولتهـا از پـا      ةپس از ده سال كه جنگ برپا خواهـد بـود همـ            ... آلمان پاريس را بمباران خواهند كرد       
 دولتهـا   ة گرديـده همـ     در بصره كنفرانس صـلح برپـا       .افتاده تنها دولت فالني فيروز و توانا خواهد ماند        

  ».. نماينده در آن خواهند داشت
اگر ديوانه نشده اي پس اين بيهوده گوييها        ! كسي نميپرسد آقاي نويسنده از كي ديوانه شده اي؟        

  !آيا از اينسخنان چه مقصودي در كار است؟! براي چيست؟
 را بـراي ايـران و       بيخرد آن كساني كه اين سـياهكاريها      . اين يك نمونه از نويسندگي غربيان است      

  .ديگر سرزمينهاي شرق آرزو مي نمايند
  بيخرد آن كساني كه بزرگي روزنامـه هـا را دليـل پيـشرفت يكمردمـي مـي شـمارند و هيچگـاه                       

  .نمي انديشند كه فزوني سخن جز نشان كمي دانش و خرد نخواهد بود
يست كه شرق را از     اگر اين بيخردان دم دركشيده بخاموشي گرايند همين موضوع يكي از چيزهاي           

  .غرب جدا خواهد ساخت
آسيا بايد اين برتري را بر اروپا و آمريكا پيدا كند كه آسيائيان تا مي تواننـد از گفـتن و نگاشـتن                       

  .كاسته بر انديشيدن و كوشيدن بيفزايند
    ١كسروي

  
  از خوانندگان پيمان

  زير اين عنوان تكه هايي را كه گاهي از 
  .پ مي كنيمخوانندگان پيمان ميرسد چا

.  رمان را دريده عيب آن را آشكار ساختةپيمان پرد. عيب را تا نگويي مردم ملتفت آن نمي شوند 
. گمان ندارم كسانيكه آن مقاالت شما را در پيمان خوانده انـد ديگـر لـذتي از خوانـدن رمـان بردارنـد             

  شغول بــودم در اثــر مــشهور ويكتــور هوگــو مــ» بينوايــان« چنانكــه در چنــد روز قبــل كــه بخوانــدن 
   گوشـه نـشين نقـل        داستان در آنجا كه گفتگوي مسيو ميريل بـا آن مـرد انقالبـيِ              ةشيرين ترين نقط  

 نه ميريلي بوده و نه       :مي شود ناگهان مقاالت شما را ياد آورده بخود آمدم كه اين همه ساختگي است              

                                                           
  پيمان سال يكم ، شمارة شانزدهم ـ وـ ١
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اره بيدار شود حالت غريبي     چنانكه اگر كسي خواب شيرين ببيند و نيمه ك        . چنين مباحثه اي درگرفته   
 لذتهايي ةمن نيز بدان حال افتادم و هم،  آن لذتها هيچ و پوچ مي شود ةپيدا مي كند كه بيك آن هم      

ثير أو در آن دقيقه كـه تحـت تـ   . را كه از حكايت شيرين و شيواي هوگو برده بودم يكجا از دست دادم        
را ميديدم كه شبانه پشت ميز نشسته و قلم         نگارشهاي شما بفكر عميقي فرو رفته بودم تو گويي هوگو           

بدست گرفته اين قسمت رمان خود را تهيه ميكند و بدانسان كه اگر كسي تقليد دعواي زن و شوهر را     
نشان بدهد يكدفعه شوهر شده با صداي خشن بزن عتاب مي نمايد و فوري زن گرديـده و بـا صـداي                      

 كشيـشانه  ةكـه دمـي مـسيو ميريـل شـده بالهجـ      هوگو را هم ديدم ، نازك جواب آن عتاب را ميدهد    
          بقـول شـما     .واب آن ايـرادات را ميدهـد       جـ  راايرادات مي كند و هنگامي مرد انقالبي گرديده با زباني ب 

  بحيرت فرو رفتم كه چگونه اين مرد شبهاي دراز را بيدار مانده و هـوش خـود گداختـه و دروغـسازي                      
  !فاهت نمي شده؟چگونه عقل و حكمت او مانع اين س! مي كرده؟

   من هـم بنوبـت خـود اذعـان          .بقول خانم سياح هوگو و امثال او نظاير حوادث واقعه را ساخته اند            
رشـته بيانـات      خـود را بـا يـك       ة افـسان   ، مي كنم كه هوگو مغز بسيار روشني داشته و در ايـن كتـاب             

كار او درسـت ماننـدة      زيرا اين   . حكيمانه آرايش داده ولي نبايد پوشيده داشت كه زحمت بيجا كشيده          
 طاليي را از مس ساخته و در آرايش آن هنر بسيار بخرج دهد و با اينهمـه                  هآنست كه كسي شبيه سك    

 آن آرايشها هدر خواهد بود و هرگـز         ة است و هرگز جاي طال را نخواهد گرفت و هم           ، مس  باز آن مس  
  .ساختگي جاي حقيقت را نخواهد گرفت
ويسم كه ما اگر گداي بدبختي را دم در ببينـيم بحـال او رقـت                اين مثل را براي خانم سياح مي ن       

 يـك گـداي     ةولي اگـر كـسي مجـسم      .  استطاعت خود دستگيري از او مي نماييم       ةكرده هريكي بانداز  
 يا برنز ريخته و آن را دم در ما بيآورد آيا باو هم رقت كرده بصدد احسان و دستگيري گچبدبختي را از 

  . تفريح و تماشا ساخته مي خنديم؟ة وسيل]را [مي آييم يا اينكه آن
١.آيا رمان نويسان ما چه پاسخي باين ايرادها دارند؟ : پيمان

  
  
  
  
  
  

                                                           
  پيمان سال يكم ، شمارة شانزدهم ـ و ـ١
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  جهان از مغزهاي پوچ ويران است
  

كسيكه با دو چشم نابينا پا براه ميگزارد چـه شـگفت كـه پيـاپي در افتـد و از گـودالي بگـودالي                         
 او چنـدين سـفاهت      ةيد چه شگفت كـه در يـك جملـ         كسيكه با مغز پوچ زبان بسخن ميگشا       !درغلطد

  !پديدار باشد
  :آقا كاالي نويني ببازار آورده 

   .»... بايد براي هر يكي از بزرگان ايران افسانه اي درست كرد« ـ 
  ؟!چرا ـ 
  .»براي آنكه مردم تاريخ زندگاني آنان را بآساني ياد بگيرند« ـ 
  :اين سخن چندين خرده بايد گرفت  بر

كه ميگويد كه مردم افسانه را زودتر از تاريخ ياد ميگيرند؟ بلكه اگر حقيقت را بخـواهيم                 ـ   نخست
راست هميشه اين فرق را دارد       زيرا افسانه دروغ است و دروغ با      . افسانه هرگز در خاطر جايگير نميشود     

  .كه آن يكي كمتر در ياد جاي ميگيرد و اين يكي كمتر از ياد ميرود
» دروغگـو حافظـه نـدارد   «  خود دروغگو نيز بياد نميسپارد و از اينجاست كه دروغ را چه بسا كه  

  .مثل گرديده
در زبان فارسي رماني بهتر از كتاب ابراهيم بيك نوشته نشده و شايد كساني آنـرا چنـدين بـار از                     

. رنـد با اينهمه امروز اگر پرسشي كرده شود كمتر يـادي از آن در دل خـود دا                . آغاز تا انجام خوانده اند    
  .ولي تاريخ نادرشاه يا شاه عباس را اگر كسي دوبار بخواند شايد تا آخر عمر فراموش نگرداند

قرنها و صد قرنها در جهان كشاكش راست و دروغ در كار بوده و هميشه راست چيره و فيروزمنـد          
روغ بـسيج   بيخرد آن كسانيكه تازه ميخواهند شكوه و آبرويـي بـراي د           . و دروغ زبون و بي آبرو درآمده      

  !كنند
سرگذشت راستين بزرگان را كنـار گـزارده بـراي هريكـي داسـتان دروغـي       :  اينكه ميگويد ـدوم  

 آنـست كـه   ة اين سـخن درسـت ماننـد    ،درست كنيم تنها باين جهت كه مردم آنرا بآساني ياد بگيرند          
 ةيـا ماننـد   . شاگردي درس رياضي خود را روان نكرده بنام آساني يك غزل از ديوان حـافظ روان كنـد                 

 خـود آنـرا      كـارِ   كسي برد بنام آسـانيِ     ةآنست كه حمالي كه يك جوال گندم بدوش او داده اند تا بخان            
  . آن كس ببردةزمين گزارده جوال را پر از كاه كرده بدوش بكشد و بخان

 خود بـرد  ة آنست كه كسي دوست تازه اي پيدا كرده و ميخواهد او را بخانة مانندـيا بهتر از همه  
  كه راه خانه را ياد بگيرد و پس از آن گاه و بيگاه بآنجا بيآيد ولـي ميترسـد كـه كـسان او بـا يكدفعـه                            

خانـه نباشـد در بـروي         دوم كه ميآيد اگـر خـود او در         ة آندوست را نشناسند و از اينجهت دفع        ، ديدن
 شما را عـوض     اجازه بدهيد من رخت   :  اينست تدبير انديشيده بدوست خود ميگويد         ، دوست باز نكنند  

ست بـشناسند و چـون اجـازه ازو    ركرده طوري نمايم كه كسان خانه در همين يكدفعه ديدن شما را د        
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ميگيرد كاله شيطاني بر سر او گزارده چند تا منگوله و زنگوله بگردن او ميآويزد و بدينسان او را بخانه                    
  .خود ميآورد

بدهيم ديگـر هـيچ حقيقتـي بحـال خـود بـاز              كار حقيقت را تغيير      اگر بنا باشد كه ما بنام آسانيِ      
  !نخواهد ماند

اگر اين پيشنهاد شما پيشرفت دارد چرا در سرتاسر         ! آقاي راهنماي راه نشناس   : كسي نمي پرسد    
  ؟!تاريخ اين كار را نكنيم و بجاي آن افسانه هايي از خود نبافيم و رواج ندهيم

 ميخواننـد و بدينگونـه راهنمـايي هـاي          ببينيد اينان با اين مغزهاي پوچ خـود را پيـشواي مـردم            
  .بيخردانه ميكنند

كـساني  . ما هرچيزي را براي حقيقت آن ميخواهيم كه اگر تغيير پيدا كند ديگر نخواهيم خواست              
. اگر داستان يعقوب ليث را ميخواهند داستان راسـتين او را ميخواهنـد تـا بخواننـد و عبـرت بردارنـد                     

امـا داسـتاني    . ي بآن بزرگي رسانيد   كنامدار چگونه خود را از آن كوچ      بخوانند و ياد بگيرند كه اين مرد        
آيـا  ! كه يك نويسنده از پندار خود ببافد ازو چه عبرتي ميتوان برداشت تـا كـسي خواسـتار او باشـد؟                    

  ! آنست كه كسي از آن عبرت بردارد؟ حسين كرد درخوِرةافسان
يمار خود داد كه بخورد بچه مـادر را غافـل            ب ةمادري دواي تلخي ببچ   : در اينجا نيز مثلي بايد زد       

كرده دوا را دور بريخت مگر اندكي كه در ته كاسه نگهداشت و سركاسه را پر از شربت شـيرين كـرده                      
  :  مـادر كـه چگـونگي را دريافتـه بـود پاسـخ داد       .»مادر جان خوردم« : سركشيد و بمادر چنين گفت  

  .»آري ولي دوا را نخوردي شربت را خوردي« 
ما اگر افسانه براي بزرگان بسازيم مردم تاريخ زندگاني آنها را بآساني يـاد              : ن آقا هم كه ميگويد      اي

آري ياد ميگيرند ولي افسانه اي را كه شما بافته ايد نه تاريخ زندگاني آن بزرگ                 «  :ميگيرند بايد گفت  
  .»را 

  ٭٭٭
  

ولـي ايـن خـود      . يپـردازيم  م  اي كساني در شگفت خواهند بود كـه مـا بچنـين مثالهـاي عاميانـه              
كسي تا چه اندازه نـادان باشـد        . عاميگري و ناداني ديگران است كه ما را باين سخنان عاميانه واميدارد           

نيابد و تا چه اندازه بيشرم باشد كه با اين سخنان به پيـشوايي            كه مطلب باين روشني و آشكاري را در       
  ! بيمغزي خود را آفتابي نسازند؟چرا اينان لب در نمي بندند كه! و رهنمايي برخيزد؟

ما گرانست و بهمين عنوان روا ميشماريم كـه هيچگونـه نكـوهش و تـوهين                 آنچه بيش از همه بر    
اينان خرد و دانش و فهم و همـه چيـز   .  كار اين كسان اروپاييگري است   ةدريغ نداريم آنست كه سرماي    

ز آنجاسـت نيـك ميـشمارند و بـرواج آن در        را زير پا گزارده تنها چشم باروپا دوخته اند كه هر آنچـه ا             
  !ميان شرقيان كمر مي بندند

اينان آن فرومايگاني اند كه در شرق سرزمين دانش و خرد نشسته پيروي از سفاهت هـاي غـرب                   
  !ميكنند و بيشرمانه خود را رهنما و پيشوا ميخوانند
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ران را قانع كرد و چه بـسا    خردمندان اي  ة رمان نوشتيم هم   ةمقاله هايي كه پارسال در پيمان دربار      
ولي يكمشت نادان كه بهره از آن مقالـه هـا           . كساني كه رمان نوشته بودند و ديگر بچاپ آن نپرداختند         

  .نبرده اند ناگزيريم كه براي اينان چنين مقاله اي را بنويسيم و مثالهاي عاميانه بزنيم
 در ايران رواج داشت و فردوسـي        دريغا افسانه هاي كيخسرو كيقباد و كيكاوس و دارا و اسكندركه          

آنها را با آن شيوايي و زيبايي نظم كرده ما امروز همه را كنار ميگزاريم و صد رنج بخود هموار كرده از                      
ولـي ايـن ميگويـد      . كتابهاي باستان يونان و روم و از نوشته هاي زيرخاكي جستجوي تـاريخ ميكنـيم              

  !كرده براي هر يكي افسانه اي ببافيم آن كساني را كه در دست داريم رها تاريخ درسِت
 نادان كارگر ميآورد كـه دوبـاره هرچـه خـاك و             نوكِر. آقا بوجار آورده و گندم ها را پاك گردانيده        

١. آيا چنين كسي نادان نيست؟ـريگ است درون گندم بريزند 

  
  ١ ـدر پيرامون رمان

  
يكي از  . نندگان فراموش نكرده اند    رمان در پيمان نگاشتيم خوا     ةگفتارهايي را كه پارسال در زمين     

درهم  ايرادهايي را كه بر اين بدعت زشت اروپائي داشتيم اين بود كه چون داستان تاريخي را با افسانه                 
يـاد  نمي آميزند اين خود زيان بزرگي را در بر دارد و باعث آن ميشود كه خوانندگان افسانه هاي بـي ب                 

از جملـه در آن گفتارهـا نـام دانـشمند           . جا و آنجا بـاز گوينـد      را بجاي تاريخ بياد خود سپارند و در اين        
در آنهنگام  .  الهالل را برده و رمان نويسي هاي او را نكوهش كرده بوديم            ةمصري جرجي زيدان نويسند   

كساني از ما رنجيدند و زبان بگله بازكردند ولي ما چون سخن از روي فهم زده بوديم پرواي آن رنجش             
 الهالل بدست آمـده در اينجـا         خودِ  گفتار ما از رهگذرِ    ون بتازگي گواهي بدرستيِ   و گله را نكرديم و چ     

  :مي نگاريم 
است كه در آنجا افسانه بافيهـا كـرده و          » االنقالب العثماني « يكي از رمانهاي جرجي زيدان رمان       

يكـي   بتـازگي . كار شورش عثماني ساخته است     دست اندر » شيرين« و  » رامز« يكمرد و يكزن را بنام      
آيـا رامـز و شـيرين دو قهرمـان شـورش            « : از خوانندگان الهالل چنين پرسشي از آن مهنامه نمـوده           

  »عثماني هنوز زنده اند و آيا كنون را در كجا هستند؟
  !مهنامه پاسخ داده كه رامز و شيرين دروغي بودند

ز چه راهـي مـي تـوان        پرسد كه آيا سود آن دروغ پردازيها چه بود؟ آيا ا          ب الهالل   ةكسي از نويسند  
٢! رمانهاي شما جا گرفته از مغزهاي ايشان بيرون آورد؟آن دروغها را كه در مغزهاي خوانندگاِن

  

                                                           
  ـ پيمان سال دوم ، شمارة سوم ـ و١
  شمارة ششم ـ وـ پيمان سال دوم ، ٢
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  ٢ ـدر پيرامون رمان
  

من وقتيكه شمارة اول سـال نخـست مهنامـة    . راستي را بايد گفت و درستي را نبايد پنهان داشت      
دم به نوشته ها و گفتـه هائيكـه در آن از زيانهـاي    پيمان را از يكي اماني گرفته نگاهش ميكردم برخور 

رمان نويسي و رمان خواني نگاشته بوديد شما را اول كسي دانستم كه پي به انجام و زيانكاري آن برده          
و بواسطة نوشته هاي پي درپي ميخواهيد ريشة اين فرومايگي و پستي را كه كسان اروپا ديده براي ما                   

را كه به آرمانهاي پاك و بي آاليـش خودتـان رسـيده و جوانـان               اس خداي سپ. نياز آورده بودند بكنيد   
  بايـد تمـام رمـان خوانـان و         . ة ايـن ناخوشـي دوا ناپـذير و كـشنده رهـائي داده ايـد               جـ ايراني را از پن   

 نـابخردي ميكـردم و بـه سرزنـشهاي آموزگـار خـود گـوش                ةرمان نويسان كه منهم هر دو را در سـاي         
 پاك سپاسگذار شما گردند كه از راه ناروائيشان برگردانده به شاهراه درستي و نميدادم از ته قلب و دلِ 

  .. يددانائي رسانده ا
بهرحال من ميدانستم كه رمانها با اين حال بسر نخواهد برد و دير يـا زود بـه نيـستي ابـد دچـار                        

 با كمال دريغ كـه       بسياري از آنها را ديده و بايد       همجمانهاي رنگ وارنگ ترجمه و غير تر      ر. خواهد شد 
ترجمه از زبانهاي خارجي از رمانهـاي ايرانـي از عفـت و             ... عمري با آنها سر كردم بگويم كه خوانده ام          

  ... از اينجا ميتوان به پستي انديشه و سستي خردهاي آنان پي برد. پاكدامني دورتر بود
و نيـستي بـوده اسـت و از         ميتوانم بي اغراق بگويم كه مهنامة پيمان رهانندة من از غرقاب پستي             

نيست باد  . نج فراموشي نهاده ام   كاين روست كه از رمان و رمان نويسي پاك دست شسته و آنها را در                
آري هستند كسانيكه هنوز در پيش      .  جوانهاي ساده شده اند    ةكسانيكه سبب نابخردي و فرومايگي تود     

  .ر ناشايستي نمي كنندپيمان ايستادگي ميكنند ولي آنها نيز بايد بدانند كه بجز كا
كه برمان نويسان در    » تقريظاتي« از آنجائيكه بديهاي رمان نويسي و افسانه سرائي را در نيافته و             

روزنامه ها ميديدم مرا تشويق باينكار مي نمود و نمي دانستم كه با دست خود راه بدسيرتي و ناپـاكي                    
چند جمله رمان و افسانه و چنـدين نوشـته   برادران و خواهران ديني و هم ميهن خود را هموار ميكنم   

  .نوشته بودم» كه خوشبختانه هيچ يك چاپ و دست مردم نرسيده« بسبك رمان 
پر و  ) مسائل اجتماعي (كه در هر شمارة روزنامه ستوني بنام        » متجدد« اين گفته ها را بايد آقاي       

دانـسته و آگـاه گردنـد كـه         ميزننـد   » كهنه و كهنه پرستان   « كنايه هاي نيشداري بگفتة خودشان به       
سودهاي اروپائيگري بجز اين نخواهد بود كه كنون هم نتوانسته اند جلوي زيانهـاي سـيل آسـاي او را                    

ولي بياري خدا كسان پاك دل سرانجام ريشة اين ناروائيها كه از اروپائيگري برما رفته خواهند                . بگيرند
  .كند

بمـشام  ) عطـر تمـدن   (يسي و تقليد كارهاي اروپائيـان       بايد آنها و مانندة آنها بدانند كه با رمان نو         
شامة ما چون پر است نميتوانيم عطر آنرا با تمـام تنـدي و تيـزي كـه دارد                   : مينويسد  . انسان نميرسد 
  ... ؟ اگر عطر تمدن اروپائي را ميگوئيد كه زهي بر ناداني شما....كدام عطر: بايد پرسيد . استشمام كنيم
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   آميزد                            تمدنش نتوان گفت بلكه راهزنيتمدني كه بهم خون و آهن
 هزار قتل رخ ميدهد يعنـي در        ١٢هرسال در آمريكا    « : عجب است در همان روزنامه نوشته شده        

  ».هر سه ربع ساعت يك قتل واقع ميشود
  ...    ميكنندبيچاره ها خودشان هم نمي دانند چه مي نويسند وچه! آفرين بر اين راهنمايان گمراه

  تبريز   كريم ماهوتچي
. ما از نخست يقين داشتيم كه پاكدالن بويژه از ميان جوانان سر برآرند و ياري ما كننـد                  : پيمان 

 خدا مي باشـد  ةآقاي ماهوتچي بداند فهم درستي كه زيان رمان و اروپاييگري را بآساني درمي يابد داد   
امـروز بـر هـر خردمنـد        . يد بكوشد و ديگران را نيز بياگاهاند      و هر آنكه آن داده را دارد بسپاسگزاري با        

  .غيرتمنديست كه در جلوگيري از بيخرديها دست بسوي ما دراز كند
 پارسال كه ما آن گفتارها را نوشتيم هواداران آن نه پاسخي توانستند داد و نه دل از                  ،  رمان ةدربار

  ولـي بتـازگي گـاهي سـر از روزن          . اي خزيدنـد  اين بود دم دربستند و بگوشه       . رمان مي توانستند كند   
شايد مي پندارند آن گفتار هاي ما با آن دليلهاي روشن فراموش            . درآورده بقاچاق سخناني مي سرايند    

ديگر چه دانند كه امروز صدها مردان دانشمند دشمن آن نادانيها هستند و آن              . گرديده و از ميان رفته    
ـ        مـي پرداختنـد امـروز       مـا ودستايش آنـاتول فـرانس و الكـساندر         فرومايگيها كه كساني قلم برداشته ب

  .ديگر آن كاالي پوسيده امروز بازار گرم ندارد. نشدنيست
 رمـان مـي كننـد بتـازگي         ة همان نگارشهاي قاچاق كه كساني در اينجا و آنجا در زمين           ةدر نتيج 

م كـرد و ايـن سـخن        شعرهايي نيز بپاسخگويي رسيده كه در شماره هاي آينده برخي را چاپ خـواهي             
  :خود را با شعري از آقاي گشتاسبي بپايان مي رسانيم 

   ١بيهوده نمي فتد پي افسانه      تا مرد نگردد از خرد بيگانه
  

  تيره درونان
  

  دل دارند نه از بهر فهميدن
  گوش دارند نه از بهر شنيدن

  

 نامي كـه باشـد از خـرد دور    بارها از رمان گفتگو نموده با دليل نشان داديم كه افسانه بافي بهر   ...
  .اين كار كودكان و ديوانگانست كه افسانه مي بافند و آنرا خوش ميدارند. است

مـا ود   و الكساندر    سكساني مي پنداشتند هرچه اروپاييان دارند بايد پذيرفت و نامهاي آناتول فران           
شناسند و در ايـن راه سـخت        ما بازنموديم اروپاييان سود از زيان بازنمي      . ديگران را برخ ما ميكشيدند    و  

  .درمانده مي باشند و اين ننگ شرقيانست كه چشم بهم نهاده دنبال غربيان را گيرند

                                                           
 ـ و» يازدهم و دوازدهم« ـ پيمان سال دوم ، شمارة ١
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رمان چون شيرينست و هركسي آنرا بدلخواه ميخواند از اينرو پنـد       : هم كساني عنوان مي نمودند      
  يـم پنـد را كـه بـا افـسانه      مـا پاسـخ داد  . آميزيم تا خوانندگان بآساني پند را دريابنـد        را با رمان درمي   

  وانگاه با آنهمه داستانهاي شيرين تاريخي چه نيـازي بافـسانه           . درآميزند سودي از آن نخواهد برخاست     
  ! چرا كساني پند را با آن داستان ها در نيآميزند؟! مي باشد؟

 كـه   آنچه بهانه ها در اين باره داشتند همه را پاسخ داديـم و ايـن گفتارهـا چنـدان كـارگر افتـاد                      
نيـز بـسياري از     . بسياري از جوانان كه رمان نوشته و يا ميخواسـتند بنويـسند از آن چـشم پوشـيدند                 

  .آلودگان برمان خواني آنرا رها نمودند
. با اينهمه ناداناني هنوز ستايش رمان را دارند و بـه پيـروي اروپاييـان آن را از ادبيـات ميـشمارند      

  !فروغ خرد بر درونشان نمي تابداينانند كه ! اينانند كه تيره درونانند
 كج يا بـر رفتـار بـد او ميگيرنـد پاسـخ      ةانديش مردي را تباهي بدتر از آن نيست كه ايرادي كه بر     

چنين كسي از مردمي دور و از خرد        : دوباره مي گويم    . نتواند و از آن انديشه يا رفتار نيز دست برندارد         
  .بي بهره ميباشد

ن ميداند كه هر كاري بايـد از بهـر سـودي باشـد و افـسانه را هـيچ                  كسي اگر بهره از خرد دارد اي      
اين ميداند كـه تنهـا عنـوان        .  ديوانگان نمي باشد   ةاين ميداند كه كار بيهوده جز شايست      . سودي نيست 

اين ميداند كه نيك و بد را بايد بـا فهـم خـود دريافـت و                 . ادبيات يك چيز بيهوده را باهوده نميگرداند      
  .اننگاران اروپا جز گواه ناداني نيستشمردن نامهاي رم

  كارهاي ايشانة بزرگي ببينند و همةاين خود نشان فرومايگي است كه كساني بيگانگان را با ديد
  .را پسنديده دارند

  از شــگفتي هاســت كــه كــساني هوســهاي بيهــوده اي كــه دارنــد عنــوان فريــب آميــزي بــرايش 
 آن عنوان خود را از نكوهش نگهداشـته نـزد مـردم             مي انديشند كه خاك بر چشمها پاشند و زير سپر         

  .ارج و بهايي نيز پيدا كنند
١كسروي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ـ سال سوم ، شمارة پنجم ـ و١
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  در پيرامون شعر و رمان
  اين گفتار بخواهش يكي ازجوانان

   پيمانست پاكدل كه از هواداران
  .ارمغان ميشود نوشته مي گردد و باو

  .اين يكي از خواستهاي ماست كه پاكان از ناپاكان جدا گردند
  .اگر ناپاكان نباشند ارج پاكان شناخته نشود

هنوز شاعران هستند و بكـار      . آنهمه نكوهشها كه از شعر نوشتيد نتيجه نداده       « : كساني ميگويند   
 رمان نويسان ميگويند و رمانهايي را كه چـاپ ميـشود            ةبرخي نيز اين را دربار    . »خود سرگرم ميباشند  

خت ايراد بآن مي پوشانند ، و برخي هم بسخن دامنه داده            اين يك نيشي است كه ر     . برخ ما مي كشند   
  .»اينمردم نميشود زحمت بيهوده مي كشيد« : و چنين مي گويند 

  )كـه باشـد كـه خـود نميدانيـد      (  زشتي كارتان را  ،بهتر است پيش از پاسخ بسخنان: مي گويم  
  آيـا  !. م بـد ميـشناسيد يـا نـه؟        آيا شعرهاي بيهوده را كه ما نكوهش كـردي        : از شما ميپرسم    . باز نمايم 

اگر شعرها را بد نميشناسيد و گفته هـاي         !.  شعر و ادبيات براست ميداريد يا نه؟       ةگفته هاي ما را دربار    
ديگر چكار ميداريد كه گفته هـاي     . ما را براست نميداريد همين را بگوييد و ايرادهاي خود را بازنماييد           

آمديم كه سخنان ما را براست ميداريد و بيهـوده گـويي          .  نداده ما پيش رفته يا نرفته ، و نتيجه داده يا         
در اينحال ميبايست روزيكه ما آن گفتارها را در نكوهش شعر نوشتيم ، و آن               . شاعران را بد ميشناسيد   

كشاكش برخاسته بود شما هم با ما هم آواز گرديد و بنام راستي پرستي و مردانگي ياوري از ما دريـغ                     
 ١از ايـن بـدتر آنكـه بيوسـان        !. ييد كه چرا هم آواز نبوده ايد و چرا ياوري نكرده ايد؟           كنون بگو . نداريد

همـين  . نشسته ايد كه گفته هاي ما پيش نرود و شما فرصت يافته بدينسان زبان بسرزنش بـاز كنيـد                  
همين مي رساند كه شما درپي نيكي تـوده نيـستيد و دلتـان بحـال گرفتـاري           . دليل آلودگي شماست  

  .سوزد و تنها دربند خودخواهي و خودنمايي ميباشيدمردم نمي
با اينهمه صدهزاران شاعر    . شعر را پيش از ما اسالم نكوهيده و قرآن آشكاره از شاعران بد ميگويد             

اگر از پيش نرفتن سخني ايراد است نخست اين ايراد را بآن ديـن              . از ميان مسلمانان بلهوس برخاسته    
  .گيريد

ن از گفتارها و از كوششهاي ما ناخـشنود و دلتنـگ ميباشـند و اينـست                 آنا. اين پاسخ آنكسانست  
هميشه درپي فرصتي هستند كه نيش زنند و خشم خود را فرو نشانند و شما خواهيد ديد ايـن را كـه                      

  . ديگري خواهند برخاستةشنيدند اين زمان بايراد ديگري و بهان
د و جـز درپـي هوسـهاي پـست خـود       جنگلي سر برافراشته ان     خودرويِ بد نهادان همچون درختِ   

در سـر ميدارنـد ، و مـا كـه بـاين كوشـش               » مـصلحي « اينان آنكسانند كه هوس پيشوايي و       . نيستند
 دلتنگـي آنـان ميـشود و        ةبرخاسته ايم بيخردانه همسري با ما مينمايند و هر كاريكه ما ميكنـيم مايـ              

                                                           
 منتظر ـ و= منتظر بودن ، بيوسان ) = همچون نيوشيدن(ـ بيوسيدن ١
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   خـود را    ة كـه غـم كـيش بيهـود        برخي نيز آنانند  . اينست هميشه پي فرصت مي گردند كه نيش زنند        
  . دين پيدا نميكنند از اين راه پيش مي آيندةمي خورند و چون پاسخي بگفته هاي ما دربار

. اما كوشش پيمان با شعر و نتيجه اي كه بدست آمده آن يكي از فيروزي هـاي مهنامـه ميباشـد                    
يري از آن برنخاسته و با آنكـه        شعر در ايران از هزارسال باز ريشه دوانيده و در اين ديرگاه كسي بجلوگ             

قرآن نكوهش از شعر كرده شاعران پروا نكرده و گستاخانه و بيفرهنگانه آن گفته هاي قرآن را بشوخي                  
سپس هم  ـ چنانكه گفته ايـم ـ شرقـشناسان اروپـا بـاين       . گرفته و در شعرهاي خود آنها را آورده اند

هنگاميكه ما بكوشش پرداختيم داسـتان شـعر        . بودندآتش دامن زده و كار را بجاي بسيار باال رسانيده           
اختن نبود بلكه داستان يك هياهوي ديوانگي آميزي بـود كـه برخاسـته و سراسـر                 سسرودن و قصيده    

شاعران با هزارها بشمار مي آمدند ، هر روزنامه اي ميبايست روزانه غزلـي بچـاپ                . كشور فرا گرفته بود   
نها براي شـعر پراكنـده ميـشد ، در هرشـهري انجمـن ادبـي برپـا                  رساند ، روزنامه ها و مهنامه هايي ت       

محصول طبع اعضاي خـود  « بايست بهر هفته  و اينها مي) در همدان دو انجمن ادبي برپا بود     (گرديده  
در روزنامه يا مهنامه اي بچاپ رسانند ، چون براي فردوسي جشني برپا شده بود هر شهري بـراي                   » را

يخواست ، در هر شهري گفتگو از ساختن گنبد بر سر گـور شـاعر شـهر                 شاعر يا شاعران خود جشن م     
مي رفت ، بارها كشاكش برميخاست بر سر آنكه فالن شاعر از كدام شهر بوده ، كـساني ميگرديدنـد و                     
شعرهاي كهنه اي از شاعران پيدا مي كردنـد و همچـون بـاز يافتـه آنـرا بـا سـپاس و خوشـي بچـاپ                           

 فالن شاعر پراكنده ميگرديد ، سخن هـا در ايـن زمينـه رانـده       ةر تاريخچ ميرسانيدند ، پياپي گفارها د    
  .ميشد ، جستجو از زندگاني يك شاعر و نوشتن كتابي يكي از هنرها شمرده ميشد

اثر بد اين كارها آن بود كه بسياري از مردان نيك هـم فريـب هيـاهو را خـورده و در آن بيهـوده                         
ه جوانان كه تازه سر بر مي افراشتند پنجاه در صد بلكـه بيـشتر   كاريها پا درميان ميداشتند ، آن بود ك      

بشاعري مي گراييدند ، آن بود كه ديوانهاي شاعران گذشته را ـ كه گله ما بيش از همـه از آنهاسـت ـ     
پياپي بچاپ رسانيده بدست مردم ميدادند ، آن بود كه كتابهـاي ننگينـي همچـون ديوانهـاي ايـرج و                     

  .ا چاپ كرده پراكنده ميساختندعشقي و صادق مال رجب ر
يكداستان شنيدني اينست كه چون در آن روزها دشمني با عرب و زبـان عربـي فزونـي ميداشـت           

گـرفتن آن ميكردنـد و      » قرآن فارسـي  « يكدسته گفتگو از برگزيدن يك ديواني يا كتابي از شاعران و            
  .ه يا شاهنامه يا مثنوي ميرفتلسخن از گلستان يا كلي

 كوششهاي مـا ايـن شـد كـه مـردان نيكـي كنـاره جـسته و                 ة شور و غوغا ، و نتيج      ةدازاين بود ان  
بسياري از ايشان شعرهاي خود را آتش زدند و ديگران نيز از شور و غوغا كاستند و باري چند گام پس      

پس از گفتارهاي ما ، در انجمن ادبي تهران سخن ها راندند و سرانجام بـآن نتيجـه رسـيدند       . نشستند
آن شش زمينه هم بيهوده بود و چيزي نيست كه مـا            (  آن پس جز در شش زمينه شعر نسرايند          كه از 

در بيرون  . و بهرحال از غزل گويي بيكبار بيزاري جستند و آنها را رها كردند            ) در اينجا آنها را بشماريم      
 گفتگـو از    هم اثر گفتارهاي ما بسيار زود پديدار شد و روزنامه ها از چـاپ كـردن شـعر درگذشـتند و                    
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ادبيات بسيار كم گرديد ، و كسان بسياري برآن شدند كه به پيروي از پيمان گفتارها در نكوهش شعر                   
نويسند و اين شگفت كه برخي از همان روزنامـه هـا كـه تنهـا بـراي شـعر چـاپ كـردن بـود چنـين                            

تند و ديگـر  گفتارهايي نوشتند ، و اين شگفت تر كه برخي از همان شاعران ببـدگويي از شـعر برخاسـ           
  .شگفت تر كه اين بدگويي را هم بشعر كردند

 خنـدان و    ةروزي مي بينم يكي از آنان مرا ديده و لوله كاغذي از جيبش در مـي آورد و بـا چهـر                     
 چون نگاه ميكنم مي بينم شاعران را با شـعر هجـو             .پيشاني باز روبروي من گرفته خواندن آغاز ميكند       

پزشك دردي در وي نيافـت و پرسـيد در ايـن            . ز درد دل ميناليد   شاعري نزد پزشك رفت و ا     : ( كرده  
  :گفـت    !.آنـرا بـراي كـسي خوانـده اي؟        : پرسـيد   . گفتـه ام  : پاسـخ داد    .. چند روزه شعري گفتـه اي؟     

).  برو شعرهايت را در چند جا بخـوان تـا از درد رهـايي يـابي                .گفت اين درد از همانجاست    . نخوانده ام 
  .در پيمان چاپ كنيم و ميپندارد يك كار نيكي كرده و ياوري بما نمودهد ما هچنين هجوي را ميخوا

ني نام شاعر را هم     ادر اينگونه گفتگوها ما نام كسان را نبريم ولي در اينجا براي جلوگيري از بدگم              
ما كه بـا خـود شـاعران دشـمن نيـستيم و             : گفتم  . نشي انجمن ادبي بود   آقاي عباس فرات م   : ميبريم  

ما با بيهوده گـويي و هجوسـرايي دشـمنيم و شـما چگونـه               . ين گردانيدن آنان نيست   خواستمان چرك 
وآنگاه خود شما چكار !.  هم بيهوده و هم هجو است بچاپ رسانيم؟       ة شما كه  چشم ميداريد كه اين گفت    
اگر نيك است پس چرا     !. اگر شعر بد است پس چرا از آن دست برنميداريد؟         !. ميكنيد و چه ميخواهيد؟   

  !»اين هم مضموني بود بخاطرم رسيد و نظم كردم« : گفت !. كنيد؟هجوش مي
. من از سخن او بياد گفتاري افتادم كه چندي پيش از آن يكي از روزنامه هاي اروپا نوشـته بـوده                    

 باال گرفتـه بـود و روزنامـه       )  خودشان كار بحران   ةيا بگفت ( كارخانه ها     بيكاريِ در آن روزها در اروپا كارِ     
 بزرگـي را  گ يكي دي١كنون اگر شيطان سفارش« :  داستان آن بيكاري را نوشته ميگفت     اروپايي ]اي[

 خـود مـا را خواهـد    گ را بـراي چـه ميخواهـد و در دوزخ در همـان ديـ           گبدهد ما كه ميدانيم آن دي     
همين بس كه .  كار نباشيمةجوشانيد از زور بيكاري آن سفارش را با خشنودي ميپذيريم و دربند نتيج          

آقاي فرات و همكاران او را نيز همين بس كه مضموني بدست آيد و              . »باشد و ما بيكار نمانيم    سفارشي  
  .زمينه اي براي قافيه بافي باز شود ، اگرچه آن مضمون و زمينه هجو خودشان باشد

 شعر سروده و ايـران را زنـده گردانيـده    ر خودش يك كروةيكي از آنان كه هنوز زنده است و بگفت        
  :وزنامه چاپ گردانيده كه يك بيتش اينست شعرهايي در ر

  .»ور ميگذري بردمشان پا نگزاري   تا بتواني نگذر هيچگبر شاعر و س« 
يكي از سياهكاريها شعر هايي بود كـه پـست نهـاداني            . سخن از اثريست كه گفتارهاي پيمان كرد      

ده بود كه پياپي آنهـا را       مي سرودند و در سالهاي آخر كار بيشرمي تا بآنجا رسي          » هوس نامردانه « بنام  
  : در روزنامه ها بچاپ رسانند 

  .» اسباب نشاط و طرب آماده ندارد   هركس كه بكف باده و ببر ساده ندارد« 
                                                           

 سفارشي ـ و: ـ اصل ١
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  پـس از   .  بآن ننگيني بيست و پنجهزار نسخه چـاپ كردنـد و بدسـت جوانـان دادنـد                 ١ديوان ايرج 
  . اينها جلوگيري شدةنوشته هاي پيمان بود كه از هم

آري آنانكه پنجاه و شصت سال زيسته انـد و سـرمايه شـان              .  بود نتيجه هايي كه بدست آمد      اينها
جز شعر نبوده و يكدسته از آنانكه بدخواه كشور خود ميباشند و دانـسته و فهميـده بـآلوده گردانيـدن              

 ولي آنـان نيـز از آبـرو       . توده ميكوشند و پيشه شان همينست دست برنداشتند و نميتوانستند برداشت          
  .افتادند و خواه و ناخواه ارج خود را از دست دادند

. اينها را در پاسـخ آنكـسان مينويـسيم        . ما هيچگاه اين نكنيم كه نتيجه هاي كار خود را بشماريم          
 و يا چشم براه ايستند      آنها بسنجند  ةاين خود گمراهيست كه كساني بخواهند گفته هاي ما را با نتيج           

بارها نوشـته ايـم     . ما پيوندند و نداديم زبان بسرزنش و زباندرازي پردازند        كه اگر ما كاري انجام داديم ب      
هر پاكـدل و غيرتمنـدي      .  گرفتاريهاي شرق است و راه رستگاري جهانست       ةاينها كه ما مي گوييم چار     

در .  اين پيوستن و ياوري خواهد بود كه نتيجه بدست آيد          ةبايد بما پيوندد و ياوري كند و خود در ساي         
 شعر يا در ديگر زمينه هـا        ة پيشرفتي از اين راه بوده ، دوباره مي گويم اين كسانيكه در زمين             جهان هر 

سـرزنش مينماينـد خـود مــردان آلـوده و ناپـاكي ميباشـند و بيگمــان رشـك و خودخـواهي آنــان را         
پيوندند و همدستي نميكنند تا بهمراهي و همدسـتي          باينسخنان واداشته وگرنه براي چيست بما نمي      

  !.كبار آلودگيها را از ميان برداريم؟بي
خـواهيم   بارها گفته ايم ما در گام نخست با پاكدالن و غيرتمندان كار داريـم و آنانـست كـه مـي                    

اگـر كـساني گـوش بـدليل نميدهنـد و درپـي            . گفته هاي ما را بپذيرند و بياوري و پشتيباني برخيزند         
داستان ما داستان پزشكيست    . بند آنان نتوانيم بود   راستيها نيستند كنون ما را باكي از آنان نيست و در          

يزه يابد و زبان باز كرده زيان ناپاكيزگي و بيماريهايي كـه        ككه بديهي رود و خانه ها و مردم آنجا را ناپا          
يزه گردانيدن خانه ها و كوچه ها و رختها و تنها بكوشـد ، و در اينميـان                  كاز آن پديد آيد بسرايد و بپا      

آيا ايـن دليـل شكـست       . يني و آلودگي برندارند   ك او از در ستيزه درآيند و دست از چر         يكدسته نادان با  
 مـا   من نميدانم آيا سرزنش كننـدگانِ     !.. آيا بايد كساني زبان بسرزنش باز كنند؟      !. آن پزشك تواند بود؟   

خواننـدگان  ايكاش مي توانستمي نامهاي اين بدخواهان را در اينجا بنويسم تا            !. اينها را ميفهمند يا نه؟    
كسيكه در نجف درس خوانده و دعوي اجتهاد مينمايد ،          . دانستندي چه كساني باين ناداني برميخيزند     
ميزند و هميشه از بدي مردم      » مصلحي«  كسيكه دم از      ، كسيكه بمنبر ميرود و بمردم دين مي آموزد       

  . دلتنگي مينمايد ـ اينانند كه با ما از در سرزنش در مي آيند
نها كار دو سه تنيست كه چـون بـا مـا بودنـد از شـعرهاي بيهـوده پرهيـز مينمودنـد و                        بدتر از اي  

  دادنــد و ســپس كــه بدســتاويز كــيش از مــا رنجيــده و دوري گزيــده انــد بــاز  پــشيماني نــشان مــي
داسـتان اينـان    . بيهوده گوييهايي ميكنند و اين را يك گونه دشمني و كينه جـويي بـا مـا ميـشمارند                  

يست كه پزشك دستور پاكيزگي دهد و آنان بپذيرند و بكار بندند ولي سپس چـون                داستان آن بيماران  
                                                           

 ـ ايرج ميرزا ـ و١
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از پزشك رنجيدند براي بخشم آوردن او گل و لجن بـروي مالنـد و خـود را بـا آن چركينـي بپزشـك                         
  .نمايند

 ســپاه مــردم را واداشــتيم جلــوگيري از ةســاليكه در شوشــتر بــوديم بدســتياري شــهرباني و ادار
سـخنم را    كسانيكه شوشتر را نديده اند معني ايـن       . ها كنند و باري دريچه ها گزارند      ناپاكيهاي كوچه   
سپس چون خزعل با دولت نافرماني نمود و در شوشـتر نيـز رشـته گـسيخته گرديـد        . نخواهند فهميد 

  .كار اينان بيمانندگي بآنها نيست. مردم پيش از همه دريچه ها را شكستند
روزي ما در اين باره آن بود كه يك دام يا فريب اروپاييان بودن آن               راز في : سخن را بپايان رسانيم     

شور و هياهو را دريافتيم ، و از آن شور و ديوانگي كه برخاسته بود و از زبان شاعران و از گزنـد كـسان                     
زورمندي كه پشتيباني از آن مينمودند نترسيده بايستادگي در برابر آنها كوشـيديم ، و گـوهر شـعر و                    

يات را باز نموده و راستيها را در آن زمينه روشن گردانيديم ـ اينها چيزهاييست كه در تاريخ  معني ادب
  .پيمان هميشه خواهد ماند

را در ايران بهياهو برداشته بودند و آرايه هـاي بـسياري             رمان:  رمان نيز همين را ميگوييم       ةدربار
مي ستاييدند و گفتگوها    » تهذيب جامعه «  ةآنرا شاخه اي از ادبيات مي شمردند و ماي        . بستند بآن مي 

 بنـام اروپـا از      يميراندنـد و چنـدان سـپاس از رمـان نويـسها           » مكتب رئاليـست و ايـده آليـست       « از  
. ناتول فرانس و اميل زوال و ديگران مينوشتند كه هركسي از خواندن آنها تكان خـورد        آ و   ماودالكساندر
ند نيز فريب خـورده برمـان خوانـدن و نوشـتن گراييـده         اينها بسياري از مردان نيك و آبروم       ةدر نتيج 
  .بدتر از همه آن بود كه تاريخ را با رمان در مي آميختند و بدينسان تاريخ را آلوده ميگردانيدند. بودند

ناسزا برايش بـاز كـرده      ه  در اين زمينه هم نوشته هاي ما اثر خود را كرد و رمان از جايگاهي كه ب                
مـا هيچگـاه    . از آن دوري جستند و آن معني كه برمان داده ميشد ديگر ندادند            مردان نيك   : بود افتاد   

اگر چنين بـودي    .  مردم از رمان دست بردارند و آن بيكبار از ميان برخيزد           ةدر اين آرزو نبوديم كه هم     
بارها ميگوييم ما در گـام نخـست بـا نيكـان و پاكـدالن كـار                 !. نيكان از بدان چگونه شناخته شدندي؟     

اگر جوانان بلهوس و آلوده يا مردان بيبـاك و بـي پروايـي              .  سپس خواهيم پرداخت   ديگرانم و ب  ميداري
  .گفته هاي ما را نپذيرفته اند نه تنها زيان ندارد خود چيزيست كه ما از پيش ميدانستيم و بايستي بود

شند و ديگري يكي آنانكه سرشت پاك دارند و درپي نيكي با: ما بارها گفته ايم مردم بدو گونه اند 
آنكه جز درپي هوسها و بديهاي خود نباشند و اين يكي از خواستهاي ماست كه اين دو دسـته از هـم                      

آن داستان آزمايش كه گفته اند همين مي باشـد ، و ايـن در آينـده يـك         . جدا گردند و شناخته شوند    
  . بسيار ارجداري درپي خواهد داشتةنتيج

گفتارهاي ارجداري نوشته ايم و اينست بـار ديگـر درآمـدن     رمان در سال نخست پيمان   ةما دربار 
ولي چون كساني اين را ميخواهنـد در شـماره هـاي آينـده بـاز سـخناني       . بآن زمينه را نمي خواستيم    

١.خواهيم نوشت

                                                           
  ـ پيمان سال ششم ، شمارة ششم ـ و١
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  نگهدار  عفت بانوان باشيد

  آقاي كسروي دارندة پرچم
 ١ نيكمردان و نيكزنان هناييده    چون گفته هاي آن پاكمرد از يك دل پاك بيرون ريخته در دلهاي            

كنون كه بانوان محترم با نگارش خود همداستاني خود را در آن نامـه نـشان مـي دهنـد اينـك                      . است
  . خواستارم اجازه فرمائيد گفتار مرا نيز در آن روزنامة پرارج چاپ نمايند

  يمي گذارد رمانها  گويي شاعران لكة چركين در دامن مردان يا بانوان           چيزيكه امروز بيش از ياوه    
درپي از نوك قلم هر جوان سبكمغز و هوسران بر روي كاغذ يا ورق پـاره چكيـده                   عشقي است كه پي   

بنام كتاب ادبي باين تودة بيچاره تقديم مي شود كه بيشتر جوانان اداري و دبيرستاني از دوشـيزگان و             
رگرمشان كرده كه پاك از كارهاي پسران ، مردان و بانوان را شب و روز بخود مشغول داشته و چنان س            

 را كـه بايـد رمانخانـه يـا           اي كتابخانه يا كتابفروشـي   . رده است حصيلي و اداري و خانگي بيكارشان ك      ت
 كـم يـا     . رقم رمان بكرايـه داده مـي شـود         ٥٠٠رمانفروش اش خواند سراغ دارم كه بيباكانه نوشته كه          
بي آبرو بتودة ايرانـي در نظـر          كتابهاي بيشرم و   زيادش كار ندارم آيا چه سودي از گفتارهاي اين گونه         

رشـحات قلـم بـي آزرم آنـان اجـازة چـاپ             ه  وزارت فرهنگ نيز پي درپي با تقريظ ب       . گرفته شده است  
 فـالن قـصة عاشـقانه را خوانـده           خواننده چه آقا چه بانو چه دوشـيزگان و چـه پـسران چـون               .ميدهد

. يا عاشقان گردن كلفت آن را با چـشم خـود ببينـد   دلخواهش ميشود كه بازيگران پنداري آن داستان   
 سپاسگزاري است كه وزارت فرهنگ اين وسيله را نيز برايشان مهيا و در فيلمهـاي مهـيج            ]جاي [البته

 يواش يواش آقا يا بانوي رمان خـوان بفكـر           .آنان را از آرمانهايشان محروم نكرده به نمايش مي گذارند         
 آن رلهاي عاشق معشوق را بازي كند براي اينكه بهتـر رمـوز             دد خو مي افتد كه اگر يك مرتبه هم باش       

از اينجاست كه خانه داري و بچه پروري بانوان با نـاموس داري و عفـت                . عشوه و ناز را ياد گرفته است      
آيا اولياء انتظامات و حفظ اخالق توده       . پروري آقايان رخنه پيدا كرده پردة ناموسشان دريده مي گردد         

 اين وسائل تفريح و سرگرمي را به آنان دريغ گفته؟ نه بلكه براي اينكه ايشان                ٢ منافي عفت  يا قانونهاي 
ديگر ... رموز اكتسابي خود را بعمل بياورند كافه رستورانهايي همچون كرامت ، بين الملل ، جمشيدي                

 و بـا هنگامـة       دوست و دشمن باز    از اينگونه جاهاي ناسزا را اجازه داده اند كه درهاي خود را بروي هر             
  دور هـر ميـزي شـوهران       . ناك كه سرتاپا منـافي عفـت و نـاموس اسـت از آنـان پـذيرايي نماينـد                  اسف

 ولگرد تظاهرات بي عفتي و دين شكني خـود را بآزمـايش            عائله داري است با تني چند از زنان تردامنِ        
   پروايـي را گوشـزد      با اين فجايع خيابان هـا و رسـتورانها و كافـه هاسـت كـه تظـاهر بـي                   . گذاشته اند 

   و ]ي[ كـوي و بـرزن كجـا و دينـدار        ة ايـن معركـ    .مي نمايند و اين دفعه هم دينداري نشان مي دهند         

                                                           
 اثر كردن ـ و= ـ هناييدن ١
 ـ و . مي بايست بيايد» نگهدار عفت« با خواست نويسنده ناسازگارست و بجاي آن مثالً » منافي عفت« جا عبارت ـ اين ٢
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ها از جمع آوري ولگردان زنان تـردامن گفتگـو رفـت             عفت پروري كجا؟ نبايد فراموش كرد در روزنامه       
ن جهان پرآشوب كه بگفتة آقـاي       خدا ميداند در اي   .  چشم پوشي اولياء را بار آورده است       ]؟[ انگيزه   چه

كسروي گفتگو از دفاع دليرانة استالينگراد و سباستوپول و ديگر جنگهاي خونين مي رود و خـون هـر                   
  شنونده بجوش مي آيد چه هنگام هوسراني و ميگـساري و عـشق ورزي اسـت كـه بـر پيكـر نـاتوان و                   

پـيش روان بـي اراده و        ]؟ [دهايخوب دقت شود نتـايج ننـ      . بال كشيدة جامعة ايراني مستولي گرديده     
قافيه سازان بي همت دورة بدبختي و ناتواني بهتر جلوه گر است كه سستي خرد و زبوني انديـشة هـر                     

آيا گناه بانوان عفيف چيست كه با گفتن يك بلـي بـال بجـان و پيكرشـان راه                   . ايراني متظاهر مي دارد   
ور يك فكر اساسـي بـراي جلـوگيري از فـساد             آيا بهتر نيست كه بزرگان و غيرتمندان كش        ؟يافته است 

ق بنمايند و زبوني را از سرچشمه اش مداوا و معالجه نمايند يعنـي ايـن رسـتورانها و كافـه هـاي                       الاخ
غيرت كش و عفت بربادده كشور را كه در هر كوي و برزن شماره شان دوچندان گرديده است از بـين                     

ه در دسترس نباشد و بيش از اين دامن مردان عائلـه دار             برده تا براي بي عفتان و تردامنان جايگاه ويژ        
و بچه دار لكه دار نشده تا گوشة چشمي نيز بسوي عائله و خانوادة خود برگردانده وبراي دردهاي خود                   

س پرسـتي و    وو خانواده چاره انديشيده بلكه از پيش آمدهاي ننـگ آور جهـان عبـرت گرفتـه و بنـام                   
  ؟ عفت بانوان نگهداري شودتشكيل خانواده عالقمند گردند و

١ا ـ و

  

  ٣ ـدر پيرامون رمان
  

.  خـرد ايرانيـان اسـت      نتيجة آن تباه شدن   . اروپا بايران رمان و رماننويسي است     يكي از ارمغانهاي    
   افـسانه هـاي     نم خود مي بينيم كه عدة زيـادي از ايرانيـان وقـت گرانبهـاي خـويش را بخوانـد                   بچش

گذرانند و نيز عده اي از تحصيل كردگان كه بايد وقـت خـويش را    ته و داستانهاي دروغي مي       بي سرو 
صرف كارهاي سودمند نمايند به نوشتن و ترجمه كردن اين رمانها از زبانهـاي بيگانـه مـي پردازنـد و                     

من مي خواهم از اين آقايان      . بدينطريق روزگار خويش را تباه ساخته ديگران را نيز بدبخت مي نمايند           
ان كه از چهل سال باز در ايران پيداشده اند بپرسم كه از اين كـار خـويش چـه                    مترجمين و رماننويس  

  يه نمـوده آنـان را براسـتيها آشـنا          فاگر بگوييد رمان اخـالق تـوده را تـص         !. نتيجه اي مي خواسته اند؟    
چه اين رمانها عالوه بر اينكه اين نتيجـه را نمـي دهنـد بتـرويج                . مي سازد بايد گفت دروغ مي گوييد      

 پرسم كدام جواني است پس از خواندن افسانه هاي از راه بدر ياز شما م. اريها كمك مي نمايندسياهك
شـما كـه حـس كـامراني جوانـان را           !. برنده بانديشة كارهاي زشت قهرمانهاي داستانهاي شما نيفتـد؟        

اهكاريها ونه اميدواريد كه آنان بدنبال سـي      يشه بريشة پاكدامني مي زنيد چگ     بدينطريق بيدار نموده و ت    
                                                           

كتاب در پيرامون رمان چاپ سوم و پرچم نيمه ماهه شمارة ششم            : منبع  . ـ اين گفتار و دو ديگر هر سه از روزنامة پرچم است           ١
 ـ و
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چه بسا دوشيزگاني كه شـما آنـان را بـه پرتگـاه بـي عـصمتي                 !. نروند و دست از بي عفتي ها بردارند؟       
خـود  چه زياد جواناني كه پس از خواندن اين داستانها جايگاه قهرمانيهـاي آنهـا را بـراي      . كشانيده ايد 

  بـا اينحـال آيـا      . كـاري افتـاده انـد     ا را تقليد نموده اند و در نتيجه به پرتگاه ناب          هنآرزو كرده و حركات آ    
شما كه باعث اين همه سياهكاريها شده ايد آيا مي توانيـد در تـوده   !. مي توان شما را گناهكار نشمرد؟ 

 پرسم بجاي اينكه افـسانه هـاي بيـسر و تـه آنـاتول فـرانس و                  ياز شما م  ! با پيشاني باز زندگي كنيد؟    
ن و جوانان دهيد ، چه مانعي داشت قدري از دانشهاي           را ترجمه نموده بدست دوشيزگا    ... ميشل زواكو   

 و ما را بآن پيشرفتها آشنا مي ساختيد و از اين راه     اروپايي را براي هم ميهنان خود ترجمه مي نموديد        
آيا بهتر نبود بجاي نوشـتن ايـن افـسانه هـا بزنـده سـاختن            !. بكشور و تودة خود خدمتي مي نموديد؟      

آيـا بهتـر   !. از خاطر رفته است مي پرداختيد و آنها را بما مي شناسـانيديد؟ دليران ايران كه نامهايشان  
!. نبود خامة خويش را در يك راه راستي بكار مي انداختيد و خود و ديگران ميـوة آن را مـي چيديـد؟                      

يك روز بود كه كسي عيب رمان را نمي گفـت و شـما نيـز نادانـسته آن راه را مـي پيموديـد ولـي در               
سالست كه دارندة پيمان و پرچم زيانهاي رمان را با يك زبـان سـاده و بـا يـك دليلهـاي           جاييكه از نه    

!.  روشن گردانيده آيا باز جاي آنست كه شما در گمراهي پافشاري نماييد و يا آن راه را پيماييد؟                  راستوا
د و ديگر   نوشته هاي پيمان از حقايق آگاه گرديده ان        نشما چرا نمي انديشيد كه مردم در نتيجة خواند        

. سـودي نخواهـد داد    » رمان از ادبيـات اسـت     « برمانهاي شما ارج نخواهند گزاشت ، ديگر گفتن آنكه          
 پنداريد مي يهوي جلوگيري از حقيقت نويسي پيمان و پرچم كنيد و         ايد با ه  هشگفت آنكه شما ميخوا   

. ي بشما نخواهد داد   شما بايد بدانيد كه اين كوششهاي شما جز زيان نتيجه ا          ! هيد گرديد اكه فيروز خو  
تاريخ را بـصورت افـسانه درآوردن و دروغ بپـاي شـاهان و دليـران                ،  ديگر از خرابكاريهاي رماننويسان     

و بدينسان ) اردشير و گلنار و بسياري از اينگونه ها(پادشاهي را عاشق زن تردامني نمودن . بستن است
آخـر اي بيخـردان شـما از        . عفو نمـي باشـد    نام او را در تاريخ ننگين نمودن از كارهايي است كه قابل             

 ١كـه در آذرمـاه     يك قسمت از كتابهايي   : كوتاه سخت   !. راستي چه ديده ايد كه بدروغ پناه مي آوريد؟        
بايد طعمة آتش شوند همين رمانهاست و ما آزادگان بايد بياري خدا دست بدين كـار سـترگ زنـيم و                     

  .ريشة اين بدآموزيها را از بيخ بركنيم
ن براي خداي بزرگ سپاس مي گذارم كه موفق گـشتم بـا خوانـدن شـماره هـاي مهنامـة             در پايا 

 شما خوانندگان نيـز اگـر براسـتي خواهـان           . بحقايق آشنا گردم   راه رستگاري پيمان و روزنامة پرچم و      
. سرفرازي توده و كشور خود هستيد بآزادگان ايران پيونديد و ديگـران را بـاين راسـتيها آشـنا سـازيد                    

االخره جهانيـان برخاسـته انـد در        رم اين دستة پاكدل كه به نيكي تودة خود و ديگر شرقيان و ب             اواميد
  .»خداي بزرگ با پاكدالن است« يندة نزديك بانجام مقاصد خود پيروز گردند كه آ

   ا. ا 

                                                           
  ـ و.ـ لغزشي رويداده ، يكم ديماه درست است١

 ٤٠
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  ۴در پيرامون رمان ـ
  آقاي كسروي

 يـك خواسـت گرانمايـه اي        كه بزرگمردي چون شما پرچم راهنمايي را برافراشته و در راه           اكنون
راه نيازمندان و گمراهـان مـي نهيـد و بـا نـور خـرد و                  مي كوشيد و حقايق و راستيها را يك بيك فرا         

بينايي راه رستگاري تودة ايران را روشن مي كنيد ما جامعة محصلين نيز انتظار آن را داريم كه زودتر                   
اينـست بـا ايـن روش       . پيروزمنـد گديـد    تودهن كنكاشها و رنجها سود خود را داده و در بيداري اين             يا

خردمندانة شما حق داريم بآتية نيكوي اين كشور و مردمي كه در آن مي زيند دلها را از اميد انباشـته        
   كـه در ايـن كـار از شـما سرمـشق گرفتـه و تـوده را نيكـي پـذير و                        ١كرده و همچنان بر مـا باياسـت       

  ر ايــن كوشــش دشــوار كــه نبــرد بــا خرافــات و راســتي شــناس كنــيم و بديهايــشان را برشــمرده و د
همانگونه كه اشـاره شـده يكـي ديگـر از علـل             . انديشه هاي كوتاه و نارسا است با شما همراهي نمائيم         

  . درماندگي اين توده رواج رمان است
راستي را بايد بحال اين توده گريست كه از پس چندان رنج تحصيل و فراگيري سواد اكنون از آن 

زيان نخواهند و بجاي اينكه بينش و دانش خود را در راه آمـوزش و پـرورش راسـتي هـا و                      جز بدي و    
نيكيها صرف كنند وقت خود را بخواندن و نوشتن افسانه هاي دروغ و نامعقول كه جز ماية گمراهـي و                    

 به زبوني نيست تباه كنند و گفتارهاي پرمغز و داوريهاي بخردانة شما را براست نگرفته و از سوي ديگر             
  . پيشرفت اين كتابهاي زيانمند افتخار كنند

 ناسودمند چيست با يك ٢اگر از يكي از خوانندگان رمان بپرسيد علت عشق شما بدين خواناكهاي        
رمان از لحاظ اينكه اسـرار و رمـوز طبيعـت را موشـكافي             « : پررويي بچنين پاسخي مبادرت مي ورزد       

مي دهد در توسعة فكر و التـذاذ خـاطر نقـش بزرگـي را            كرده و غرائز طبيعي را آنچنانكه هست نشان         
  .» اينستكه هركس بيشتر رمان خوانده فكرش پخته و روحش قويتر است.بازي مي كند

نويسندة آن نيز پس از توصيف ادبيات و بحث در اينكه بكدام وسيله بهتر ميتوان عيوب اجتماعي                 
كرد و نتيجة نيكو حاصل نمود باينجـا ميرسـد          را خاطر نشان كرده و نصايح اخالقي را در مردم تزريق            

چون ذهن بشري بافسانه متمايل است و ذوق مردم از افسانه تهييج و تشويق ميشود اينـستكه                 « : كه  
نوابغ و راهنمايان اخالق خواست و پندار خود را لباس افـسانه پوشـانيده و بدينگونـه باصـالح جامعـه                     

 خشك و صريح    هيچ چيز در جهان از درس اخالقِ      « : وشته  ديگري در آغاز رمان خود ن     . »برخاسته اند 
را بخـدا ببينيـد بـراي اينكـه بيـشتر در گمراهـي خـود                تـ ـ  »و بي پيرايه دل آزارتر و بيهوده تر نيست        

اظي پرداختـه و دلهـا را فريـب         پافشرده و بپندار كج خود تكيه كنند و از حقايق بگريزنـد چگونـه بلفّـ               
  دمي كه خردهاشـان بدينگونـه درمانـده و آلـوده باشـد درس اخـالق                آري بايد گفت براي مر    . ميدهند

. دل آزار و بيهوده است و نويسنده ايكه خواري و زبوني توده را بخواهد بايد افسانه پرستي را رواج دهد                   
                                                           

  وظيفه ، واجب ـ و= ـ بايا ١
 مطبوعات و كتابها ـ و: آنچه خوانند = ـ خواناك ٢
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ا خـوار   رزيرا توده را كودك و نادان شناخته و بجاي اينكه براي آنها احترام و شرافتي قائل باشـد آنهـا                     
  !!!!!مي كنند آنچه بخواهند شمرده و 

بايد بآن خوانندگان بيچاره گفت آيا پس از آنهمه رمانخواني از شما چه برخواهد خاست و كـي و                   
 خواناكهـاي گمـراه كننـده نيروهـاي         نه اينستكه در نتيجة تلقينِ    .. چگونه فكر شما وسيع خواهد شد؟     

 فكر در شـما بجـا       ي و پراكندگيِ  شقبازعخدادادي را از شما گرفته و بجاي آن عياشي و خيالپرستي و             
  گذارده و شما را دچار يكمشت افكار بيهوده خواهد كرد؟

نه آنستكه شما را بهوسبازي و آلودگي واداشته و بيشتر شما را در منجالب بدبختي و ناداني اسير                  
  خواهد كرد؟؟؟

 بياميزد گفت آيـا     و بآن نويسنده كه دلش بحال توده سوخته و ميخواهد درس اخالق را با افسانه              
تاكنون چه طرفي از آنهمه بيهوده نويسي بربسته ايد كه بدينسان دامن تمام روزنامه ها و خواناكهـاي                  

 آيا هنوز بيشرمي بس نيـست؟ آيـا ميخواهيـد بـيش از ايـن                ا سياه كرده ايد؟   رما را آلوده كرده ودلها      
  اينكشور در خواب غفلت و خودپرستي باقي ماند؟

 ميهن از شـما      ، ندة سرگردان  امروز روز رمانخواني نيست و اي نويس        ،  و سيه روز   اي خوانندة گيج  
  !چشم نيكي دارد نه ياوه بافي

آقاي كسروي ، بايد باين نويسندگان فهمانيد مگر تاريخ غير از تكرار وقايع تاريخي و ثبت علـل و                   
  .نتايج آن است؟

ز رفتار برگزيدگان قوم نمي توان پنـد        مگر ا مگر از تاريخ سير فرهنگ و تمدن ملل نمي خواهند؟           
؟ مگر نه شما تاريخ را آئينة اخالق امم ميخوانيد و سير تطور ملل را از آن درك مي كنيد؟ پس                     گرفت

نيد علـت شكـست ايـران در    اچه شده كه انديشه هاي نابكار و تباه ماية پند و عبرتند ولي هنوز نمي د   
شما وقتي داستان تاخـت و  ! ودة ايران چرا بايست بود؟برابر مغولهاي وحشي چيست و اين درماندگي ت  

چـه در   تاز تازيان را بكشور خود ميخوانيد و در راه شكست و پيروزي اين و آن بانديشه مي پردازيـد ،                     
مي يابيد؟ مگر نه اينست كه انگيزة آن پستي خيمها و سـستي پنـدار ايرانيـان بـود و از سـوي ديگـر                         

وار مـرز و بـوم آبـاد ايـران را            ازيان انگيـزة آن شـد كـه تازيـان سـيل           نيرومندي و استواري باورهاي ت    
) يزدگـرد سـوم   (فراگرفتند و پراكندگي چنان ايرانيان را آلوده كرده بود كه آسياباني بدكنش شاهي را               

. كه از نژاد پاكان و در نزد ايرانيان بدان پايه ارجمند بود كه او را داراي فرة ايـزدي ميـشمارند بكـشت                      
مگـين شـد    غ نيز خواند و چنان       ،  فردوسي  ، ندان ايران زز فر  ا ن داستان تاريخي است كه يكي     اين هما 

. ج كشيد و چنان اثر گرانسنگ و پربهايي را براي زنده كردن روح ايراني بجاي گذاشت               نكه سي سال ر   
مگر فردوسي جز اين خواستي كه از راهش بچاره برخاست و خرد و بينش خود را گول نـزده و بـدين                      

  ونه غمواري نمود؟گ
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خود را بر رويهم بريزند و آنقدر دروغ و نـابودني را درهـم              ) رمان(اگر تمام نويسندگان اثرهاي     آيا  
بجـا  ١يآميزند باندازة يك بيت فردوسي هنايش خواهد داشت و يا در مردم از خوبي و راسـتي سهـشه                  

و نبايـد از حـوادث و       دريغا مثل اينست كـه ايـن مـردم در ايـن كـشور نمـي زينـد                   ! خواهد گذاشت؟ 
  .بوم رخ داده بينا باشند پيشآمدهايي كه در اين مرز و

  چرا دور برويم پيـشآمد سـوم شـهريور هنـوز خاطرهـاي پـريش را تـرك نگفتـه و بـا ايـن حـال               
پست خيمان ميخواهند دلها را فريب دهند و از حوادثي كه حتي روزگار هـم آن را فرامـوش نخواهـد                     

و از يـك مـشت پنـدار        ،   جهانيان بداوري خواهد پرداخت پند نگرفتـه         زندگِيكرد و تاريخ تا بازپسين      
 بـراي   ]را [ناسازگار دلخوشي نشان دهند و آنهمه پستي و ناشايستگي كه در نوشتن رمان بكـار رفتـه                

 جاي اندوه است كه از اينهمه تيره روزي كنـوني و رسـوائي ديـروزي عبـرت                  .توده درس اخالق بدانند   
  :مانند آن شاعر هزار سال پيش باز تكرار كنيم كه نتوانيم گرفت و 

  نيز ناآموزد از آموزگار    هركه نامخت از گذت روزگار 
حقيقت اينست كه اينان چشم دارند و بنگريستن نمي پردازند و گوش دارند و نمي شنوند و خرد                  

  .دد و نارسا هستندارند و بيخردانه مي زيند زيرا هم نويسنده وهم خواننده گرفتار پندارهاي زيانمن
امروز اين گرفتاري اي كه درميان ايرانيان رخ داده همه و همه نتيجـة ايـن گفتارهـاي زهـرآگين          

يـك پنـدار غلـط      . ديگري پردازند نگذاشته اسـت    ]كار[ه  است كه همه را مشغول ساخته و وقت آنكه ب         
زيرا اروپائيگري بهترين   . استديگري نيز آنها را باين كار واداشته و آن بديده داشتن كارهاي اروپائيان              

  .راه تصفية اخالق را رمان دانسته
اگر تمام كارهاي اروپائيان براست و سودبخش است چرا تنها اين را گزيده اند و ديگر مايـه هـاي                    

من نمي دانم قومي كه خود خرد دارند و با نيـروي داوري ميتواننـد               . پيشي آنها را بگوشه اي نهاده اند      
 يـك  .نينديـشند  باشند و خود بـراي رهـائي خـود چـاره     ننند چرا آلت دست ديگراراه رستگاري بگزي 

  نويسنده براي پرورش و آمـوزش محـصلين ايرانـي بدينگونـه از پنـدار ديگـران دنبـال مـي كنـد كـه                         
افظ را از بر ميخوانند و بدينگونه       ححتي كاروانيان ايراني نيز در سفرها اشعار        : پرفسور براون مي گويد     

يرتـي و پـي تفـريح رفـتن كـه امـروز             غبيچاره نمي دانـد ايـن بي      . طر خود را فراهم مي كنند     تفريح خا 
  . همان تخمهاي زهرآلودي است كه حافظ كاشته استسرنوشت ايرانيان را تغيير داده باِر

كوتاه سخن آنكه توده اي كه سالها داراك خود را صرف بهبودي خود ميكند چرا بجـاي آنكـه در                    
د اكنـون ميـوة آن درمانــدگي باشـد؟ پيداسـت كــه انگيـزة آن تنهـا زيانمنــدي       بيـداري تـوده بكوشــ  

 كه همه را بپرتگاه كشانيده و با سالح رمان بتخريب حافظـة ايـن تـوده كوشـيده انـد و                  ٢آموزاكهاست
در نخستين سال كودكان    ،  بجاي آنكه با خواناكهاي پرمغز در نيكداشت روان و تقويت حافظه بكوشند             

   نخـست جوانـان و كودكـان مـا را        نرا بخواندن اين پراكندگيها راغب مي كنند و از هما         ساده و بيگناه    

                                                           
 احساسات ـ و= انگيخته شدن احساسات ، سِهش ) = همچون جهيدن(ـ سهيدن ١
 آنچه آموزند ، تعليمات ـ و= ـ آموزاك ٢
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رانند و اذهـان را      ميچ فندوار درعلفزار عشقبازي و هوسراني    سبي اراده بار مي آورند و سايرين را نيز گو         
نوز بيچاره محصب ه  . بآشوب و نابساماني مغشوش نموده و راستي اخالقهاي آنها را هم پست مي كنند             

  ود را بكار نبسته فريفتـة ايـن افـسانه هـاي فريبنـده              سي خود را نخوانده و نيروي دانش خ       كتابهاي در 
لغزش بياگاهاند ولي مشوق فراوان و مانعي در پـيش           مي گردد و كسي نيست كه آنها را بر اين خطا و           

  !راه نيست
ارنـدة پيمـان و پيـشواي       گفته شد گناه از آن رهبران است و چاره و راه عالج همان راهـي كـه د                 

 بخردانه است كه مي تواند ما را از اين گمراهي و بـالي خانمانـسوز رهـايي                  آزادگان مينمايد و اين راهِ    
  . آري بايد خردها نيرومند و توده را نيكي پذير نمود.بخشوده و باين آشفتگي ها و هرزگيها پايان دهد

بايد خامة راسـتگوي شـما كـه        . ه قرار گيرد  آقاي كسروي ، بايد اين درد پيش از همه مورد معالج          
حافظ و ماية نيكداشت روانهاي ماست اين لكة سياه را از آن بزدايد زيرا شعر و شاعري تنها اختـصاص                    

ه پسران و چه سالمندان كه اندك سـوادي دارنـد   چبه يك دسته دارد ولي تمام توده چه دوشيزگان و   
غزشي در اين دام سيه روزي مي افتند و چـون راه ديگـري   بخواندن اين دفاتر سياه پرداخته و باندك ل 

نمي بينند و مخلصي نمي يابند بآن دلخوش مي كنند و نويسندگان بيحس و بيغيرت نيز خوب نقطـة          
ضعف اين تودة بي سرپرست را يافته اند و تيرشان بهدف خوب اصابت كرده است و بدينسان افكـار را                    

  .مسموم و روانها را سست كرده اند
امروز صد در صد    . قاي كسروي ، با بودن رمان نميتوان اين تودة كجرو را براستي پذيري واداشت             آ

اگرچه اينها هم داروي درد توده نيست و بر شماسـت كـه          ] (را[محصلين آموزشگاهها كتابهاي درسي     
ايـن  فروهشته و برمان مي پردازند زيرا باطن اين مارهاي خوش خط و خـال بـر                 ) باصالح آن برخيزيد  

 آن افتخار مي كنند و آنكه بيشتر خوانده و رمانها           نخوانندگان پوشيده است بدانگونه كه برخي بخواند      
 مي كـشد    نا پيروز درمي آيد و چنان برخ ديگرا       قرا يكي يكي برشمرد از ميدان همچشمي و رقابت رف         

نه چنان اين    نيست و  دريغا كه درد اين توده يكي و دو تا           .كه گويي در خدمات بكشور افتخار مي كند       
   روانها پيوند يافتـه كـه عالجـش آسـان باشـد و شـما نيكـو داروي درد ايـن تـوده را                         وها با جانها    ددر

بيش از همه بشما اميدمنديم كه راه راست را در پـيش گرفتـه و از                ) محصلين(اينست ما   . شناخته ايد 
 من و چند نفر از ياران درپـي جـشن            اكنون .هيچ مانعي نهراسيده ايد و نه آنكه خود بيكار نشسته ايم          

  . نست مي خواهيم بشما پيونديمهستيم و اي آذر
بجرئت ميتوان گفت شما دست خدائي هستيد كه بايد بپيروي از اين دست مردانه خرافـات                باري  

هويداسـت  و  را سرنگون كرده و با سرانگشت عمل راه رستگاري و پيروزي را نشان دهيم و آنچه پيـدا                   
 چه آنها جز درپي مفتخواري نيستند و سود خـود را برتـر از سـود                  ، بران فرهنگي ماست  درماندگي ره 

نوائي محصلين دلخونم و بـه پـيش تـوانگرترين مـردان خـرد و               يتوده ميدانند اينهاست كه از اينهمه ب      
  . خدايتان پاينده داراد.انديشه و استادترين پزشك و روانشناس بسئوال و درمان آمده ام

   محصل دانشسرا  رهرويشيراز  حسين

 ٤٤
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  ۵  ـدر پيرامون رمان

  راهنماي ارجمند
 مرا واداشت كـه بـا نوشـتن واژه هـايي    ١رجادمنخست بار پس از خواندن كتاب در پيرامون رمان فَ    

 رلـي كـه رمـان در        .شهاي پاكدالنة خود را بنام ارجشناسي از آن گفتارهاي گرانمايه بازنمايم          ِهچند س 
  .اينست بكوتاهي مي كوشم. ر بخواهم بزندم سخن بدرازا خواهد كشيدزندگاني من بازي كرده اگ

اين كتاب كـه هـم خـود و هـم           . بود) الف ليل و ليله   (اولين رماني كه بآن برخوردم كتاب پربرگ        
كاش بهمين جا . لف و هدر گردانيد  تنويسنده اش نابود باد نزديك بدو ماه از زمان گرانبهاي جواني مرا             

شه هاي مرا پراكنـده  و جواني كشانيد كه تا دو سال اندي  متأسفانه مرا بدرة جهالت      ولي پايان مي يافت  
  .دو سال بيكار و بيعار بسر بردم. از كار بازم مي داشت و

هوسهاي زشتي كه از خواندن داستانهاي عشق بازي هارون الرشيد در مـن پيـدا ميـشد                 ٢نديدِنزَ
  .نم و تنها در نزد فرجاد خود شرمنده باشمگفتني و نوشتني نيست و همان به كه خود تنها دا

كوتاه سخن آنكه من نيز بدام عشق خيالي دچار و براي خود معشوقي آرزو مي كردم تا سـرانجام                   
  ديوانـه وار بـسر   !! نزديك بدو سـال در ماليخوليـاي عـشق    . يكي را انتخاب و عشقش در سر مي پختم    

اه ر. شـيرازي بـود و اشـعار او را از بـر مـي كـردم                !! سر و كارم با لسان الغيب      مي بردم و بيشتر اوقات    
يافته و هميشه آرزومند بودم كـه بـا بدسـت           ) آدم فروشان قرن بيستم   (رسيدن به معشوق را در رمان       

خود را دزديده بيكي از شهرهاي دوردست پناهنده شوم امـا بـراي   !! آوردن يك ماشين سواري ، دلدار     
آن را نيز در داستانهاي آشـيان       .  جستجوي بدست آوردن آن بودم     بپول نياز داشتم و در    ماشين  ٣بسيِج

م بـا   تديگر نقشة من رسا شـده بـود وتنهـا مـي توانـس             . عقاب و جزوه هاي پليسي نات پنكرتون يافتم       
  .٤بدست آوردن يكي دو تن همراز بكار فَهلم

رم مغـز مـرا     با ماليخولياهاي ديگـر كـه از نوشـتن آن ننـگ دا            !! در اين هنگام كه ديوانگي عشق       
 يـك خوشـبختي بمـن        ،  مي شـدم    تر روز و هر ساعت بآن زشتكارها نزديك       جوالنگاه خود ساخته هر   

     سـربازي  ٥رجاونـد روي نمود كه بيكبار آن انديشه هاي پراكنده را از هم پاشيد و آن دو سال خـدمت و
  .زي برگردانيدبود كه انديشه هاي مرا با زور سرنيزه بسوي خدمتهاي صفي و ديگر آموزاكهاي سربا

                                                           
 وجدان ـ و= ـ فَرجاد ١
 شرح دادن ـ و= ـ زَنديدن ٢
  ـ وتدارك كردن = ـ بسيجيدن ٣
  مشغول شدن ـ و= ـ فهليدن ٤
 مقدس ـ و= ـ ورجاوند ٥

 ٤٥
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  در دو سال خدمت سربازي سختي هاي نانوشتني بسياري بر مـن و ديگـر همقطـارانم گذشـت و                    
آن دوره  ) باسـواد (توانم ادعا كنم كه سخت ترين دورة سربازي بهرة ما چند نفر سربازان برگزيـدة                 مي
  .بود

رديـد و چنـد بـار    در آنجا نيز هنايش زشت رمـان نمـودار گ    . من از آن سختيها بسي در رنج بودم       
بانديشة خودكشي افتادم و خداي را سپاس كه از خود گذرانيدم ولي يادبود آن خاطرة تلخ هميشه در                  
يادم بود و بر آن رنجها تأسف مي خوردم تا اينكه همين چند روزه بكتاب پيرامون روان دسترس يافتم        

ه ام گـوارا    يدمل تلخيهايي بود در د    و با انديشه بخواندم و اكنون آن خاطرة تلخ دو سالة سربازي كه شا             
شه هاي پراكنـده و ماليخوليـاي جـواني كـه از            ي سختي ها بود كه تا اندازه اي اند        نمي نمايد زيرا هما   

خواندن رمانهاي خانه برانداز در مغزم پديد آمده بود دور كرد ، و در آن زمان بـود كـه بـا لجبازيهـاي                        
  .ابست نمودممادر و ديگر خويشانم زن گرفته و خود را پ

  اينك براي من يك افسوس مانـده و آن اينـست كـه مهنامـة پيمـان در همـان هنگامهـا پخـش                        
مي شده كه من بدرد رمانخواني گرفتار بـوده ام و افـسوس دارم كـه درآن هنگـام بچنـين گفتارهـاي                   

  . گرانبها دسترس پيدا نكردم كه از اتالف دو سال و اندي از دورة جواني خود جلو گيرم
زندگاني من بود كه ارجـش ندانـستم و         ] هاي[ آن دو سال كه نامش رفت از گرانبهاترين روز         آري

  . بدانسان بيهوده گذشت
نكتة ديگري كه بايد بگنجانم آنست كساني كه بدرد رمانخواني گرفتار بوده اند بسيارند و چه بسا                 

افـسوس كـه آن     . انم بوده ام  من خود گواه زشتكاريهاي يكي از دوست      . زشتكاريهايي كه از آنان سر زده     
دوست من بهنايش همان آموزاكهاي زشتي كه از رمانهاي گمراه كننده آموخته بود جـواني خـود را از           
دست داد و در جواني بزير خاك تيره رفت و چه بسا كسانيكه هنوز هم آلوده اند و زشتكاريهاي خـود                     

  .را دنبال مي كنند
من كه خود آلودة اين درد بـوده ام بهتـر از             رجدار است و  راهنمايي شما بسيار ا   ! راهنماي ارجمند 

اينست با اين آگاهي كه دارم بار ديگر پيمان را تازه گردانيده خدا را گواه مي گيرم كـه          . ديگران آگاهم 
به اندازة توانايي خود در راه نابودي رمان بكوشم و در اين كوشش از بـرادران ارجمنـد خـود همراهـي                 

مـن جـز    . ا را همراه مي دانم پيـروز خـواهم شـد          دكه براهنماييت دارم و خواست خ     با ايماني   . بخواهم
در پايان با دلـي پـاك بـشما         . نيكي ديگران نمي خواهم و بيگمانم كه هميشه خدا با نيكخواهان است           

١.درود مي گويم

  
  
  

                                                           
  ـ و١٣٢٤ـ نوشتة عبدالرحيم مدني ، ماهنامة مهرماه ١
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  تاريخ را آلوده ميگردانند
  

هوس واميداردشان كه   .  جوانان ياد ميگيرند        در ايران امروز يكي از گرفتاريها اين نويسندگيست كه        
  .چيز نويسند ، و چون چيزهاي سودمند در جلوشان نيست بنوشته هاي زيان آور ميپردازند

چند روزنامه هفتگي بچاپ ميرسد كـه       .      از چيزهاييكه بتازگي رواج فراوان يافته نوشتن داستانست       
   بچـاپ رسـانند و اينهـا جوانـان را واميدارنـد كـه              بايد براي خوشايند خوانندگان هر هفته داستانهايي      

مـن گـاهي    .  نوشـتن كـشند    ةافسانه هايي از پندار خود بسازند و بنام اينكه راسـتي را رخـداده برشـت               
  .چيزهايي مي بينم كه جز بيشرمي نامي بآن نتوان داد

خانه را كشته انـد ،       فالن جوانان داستاني مينويسد كه در اراك سه تن شبانه بخانه اي رفته و مرد      
يكايك بچه ها را در برابر چشم مادرشان با شكنجه سر بريده اند ، بـزن بـدبخت سرزنـشها كـرده انـد                        

چنان مينويسد كه تو گويي خود در آنجـا ميبـوده و خامـه و كاغـد بدسـت                   . سپس او را نيز كشته اند     
افـسوس كـه   « :  مينويـسد   اينهـا ة پس از همـ ـداشته هر آنچه ميديده و ميشنيده يادداشت ميكرده  
اگـر جانيهـا دنبـال نـشدند و     : يكي نميگويـد  . »دولت جانيها را تعقيب نكرد و دانسته نشد كيها بودند     

شناخته نگرديدند پس تو آنهمه آگاهيهـا را از گفتگوهـاي آنهـا و چگـونگي كارشـان از كجـا بدسـت                       
  !.آوردي؟

  .ي براي چاپ فرستاده است     جوان نافهم نشسته و از خود بافته و با صد بيشرم
يكـي   هـر .      يكي از سوژه ها كه بدست اين دروغ پردازان افتاده زندگاني رضاشاه و كارهـاي اوسـت                

  .دبو گمراهي نويسندگان تاريخ خواهد ةدروغ ديگري ميسازد و بچاپ ميرساند كه هرآينه در آينده ماي
 بسيار درازي نوشته در اين زمينه كه رضاشاه              مثالً بتازگي در يكي از آن نامه هاي هفتگي داستان         

 سـيمتقو دسـتگير     ةبآذربايجان رفته و يكشب ميهمان سيمتقو گرديده و در آنميان دريافته كه انديـش             
 بيـشرم آنـرا بـا آب و تـاب بـسيار             ةنويـسند . گردانيدن اوست ، و با زيركيهايي خود را رهـا گردانيـده           

.  سيمتقو در آنجا باشـد    و كه رضاشاه برود   چگاه نبوده است  مينويسد در حاليكه از ريشه دروغست و هي       
هنگاميكه رضاشاه بروي كار آمد سيمتقو با دولت ميجنگيد و در ميانه خونريزيها ميرفت ، و چون پس                  
از سالها شكست خورد گريخته از ايران بيرون رفت و چـون بنـام زينهـار خـواهي بـايران بازگـشت در                     

١!. زماني بوده كه رضاشاه بميهماني او رفته است؟پس در چه. همانروزها كشته شد

  
  
  
  
  

                                                           
   ـ و۱۳۲۴ـ نوشتة احمد كسروي ، ماهنامة آذرماه ١
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  چند سخن دربارة اين كتاب
  

اروپـا دوسـتي و پيـروي از        «  كه ما بچاپ مهنامة پيمان آغـاز كـرديم ، در ايـران               ١٣١٢در سال   
ة  بسيار باال گرفته بلكه بانداز      ، ناميديم» اروپاييگري« كه ما آن را     » اروپاييان در هر كاري و هر چيزي      

ايرانيان هرچه از اروپاييان ميديدند و يا مي شنيدند آن را نيـك شـمارده پيـروي                 . ديوانگي رسيده بود  
  . مي نمودند و پيشرفت يا بهتري را جز همان پيروي نمي دانستند

ي و رماننويـسي    يكي از چيزهايي كه از اروپا بايران رسيده و رواج بي اندازه گرفتـه بـود رمـانخوان                 
، و  ) داده شده  ة رواج آن و چگونگي دلبستگي مردم بآن در گفتارهاي اين كتاب نشان            ازكه اند ( ميبود  

كه ميخواستيم آغـاز كنـيم ، در گامهـاي نخـست آن بـا اروپـاييگري              ما چون برآن بوديم كه در راهي      
ـ    » رمان« بجنگيم و براندازيم ، از اينرو گفتار نخست شمارة نخست مهنامه را زير نام                ة نوشـتيم و دنبال

  ).همان گفتاري كه در اين كتاب آورده شده(آن را در شمارة دوم آورديم 
زيرا رمان بخشي از    . رمانخوانان پديدآورد  اين گفتار هياهويي در ميانة رماننويسان و رمانفروشان و        

اروپا شمرده مي شد ، و مردم نادان اين سرزمين چنين مي پنداشتند كـه بـا گـرفتن آن از      » ادبيات« 
  مي پنداشـتند كـه بـا رماننويـسي بـه          . برداشته اند ) يا تمدن (» شهريگري« ان گامهايي در راه     اروپايي

اينبـود از آن    . خود چاره خواهند كرد   » بدردهاي اجتماع « خواهند كوشيد و    » تهذيب اخالق جامعه  « 
و را گفتار كه در نكوهش رمان بود سخت رنجيدند ، و از اينكه من به آنـاتول فـرانس فرانـسه اي كـه ا                  

فاطمـه  « يك نويسندة دانشمند بزرگي مي پنداشتند تاخته بودم افسرده گرديدند ، و يك زنـي بنـام                  
. كه سالها در اروپا بسرداده بود ، با آه و افسوس بسيار گفتارهايي در روزنامة ايران نوشـت                 » خانم سياح 

  . اين حال آنروز مي بود
تارها ، از سوي يك دسته از جوانان باخرد و  ولي خدا را سپاس كه اكنون پس از ده سال همان گف           

خـدا را سـپاس كـه امـروز         .  كتاب بچاپ رسيده دوباره درميان مردم پراكنده مي شـود          ١ارجمند بروية 
  .مي كوشند» رمان سوزاني« جوانان بجاي رماننويسي و رمانخواني به 

 كه يك روز بيايد و      بيني شده  پيش» گفتگو با خانم سياح    «چنانكه خوانندگان مي بينند در آخر       
در ديماه گذشـته  . بيني بجا درآمده است خدا را سپاس كه اين پيش   . رمان سوزاني برخيزند  ه  كساني ب 

كه ياران ما در تهران و اهواز و تبريز و مراغه و ارومي و كاشمر جشن كتابسوزان برپا گردانيدند ، بيش                     
  هـا رمانهـايي بـود كـه نويـسندگان خـود       از همه كتابهاي رمان بـآتش انداختـه شـد ، و بـسياري از آن            

در سال گذشته يكي از ياران ما در تبريـز چنـد تـن از شـاگردان                 . مي آوردند و بخورد آتش مي دادند      
دبيرستان را ديد كه رمانهايي از بازار خريده و در دست خود مي آورند ، و جلو آنان را گرفتـه از زيـان                        

ه پشيمان يافت بهـاي آنهـا را از جيـب خـود پرداختـه از           رمان بسخن پرداخت ، و چون آنان را از كرد         

                                                           
 صورت  ـ و) = همچون مويه(ـ رويه ١

 ٤٨



 احمد كسروي    در پيرامون رمان

ان پاره پاره گردانيده دور ريخت ، و از آنان پيمان گرفـت كـه ديگـر                 شدستشان گرفت و در برابر چشم     
  . نمايان مي بينيم٢ آميغها١خدا را سپاس كه اين نمونة روشني را از هنايش. گرد رمانخواني نگردند

دلسوزي و همدردي و از درون براي سرزنش و كينه جـويي چنـين              گاهي كساني ، در بيرون بنام       
  پيـاپي رمـان چـاپ      . نويـسند  هم كساني رمان مي      با آن گفتارهايي كه شما نوشتيد باز      « : گويند   مي

  .»مي شود
تن گفتارها برخاسـتيم    شزيرا روزيكه ما بنو   . ولي بايد دانست اين سخن جز از روي نافهمي نيست         

  . شمرده مي شد و هركسي از نيكان و بدان بآن رو مي آوردنديسودمندرمان يك چيز ستوده و 
پس از گفتارهاي ما ، نيكان از رماننويسي و رمانخواني روي گردانيدند و اكنون اگر كـساني رمـان                  

  ، و مـا هيچگـاه اميـد         مي نويسند و بچاپ مي رسانند جز برخي هوسـبازاني يـا سـودجوياني نيـستند               
  .د هناييدهي ما در اينان نيز خوانمي داشتيم كه گفته ها

يكي آنان كه پاكدل و بخردنـد       : ما در كار خود بيناييم و بارها نوشته ايم كه مردمان بدو گروهند              
و اينان درپي آميغها مي باشند ، و ديگري آنانكه خردهـا و روانهاشـان بـسيار ناتوانـست و جـز درپـي                        

ايـم كـه مـا در گامهـاي نخـست كارمـان بـا آن                نيز بارهـا نوشـته      . هوسبازي و سودجويي نمي باشند    
پاكدرونان و بخردانست ولي خواهد رسيد آن روزي كه به نابخردان و ناپاكان بپردازيم و پيداسـت كـه                   

  .ن پيش گيريميابايد چه رفتاري با آن دليل نافهمان و سخن ناشنوا
  دفتر پرچم  ١٣٢٢ارديبهشت 

                                                           
 اثر ـ و= اثر كردن ، هنايش) = همچون دوانيدن(ـ هناييدن ١
 وحقيقت ـ = ـ آميغ ٢

 ٤٩



  پيوست
  

   !شد ديگر بيهوده كاري نخواهد بود؟» رمان تاريخي« همينكه آيا 
  

ســه خــاطره از  www.kasravi.infoدر پايگــاه اينترنتــي 
 بر يكي از اين     كهنشر شده    آقاي ضياءالدين صدراالشرافي  

چـون موضـوع بـه رمـان        خاطره ها ايرادهايي وارد است و       
در  (تـاب مربوطست بهتـر دانـستم آن را در پايـان ايـن ك            

  فرهيخت. م     . بياورم)پيرامون رمان

 ات از زبان دكتر محسن هشترودي اسـتاد نامـدار رياضـي           )آقاي صدراالشرافي (نويسنده   را   خاطره
  : بدينسان باز مي نمايد 

شـهامت   ،  يادي از زنده ياد كسروي بي مناسبت نيست كه با سـه خـاطرة كوتـاه از آزادگـي     ةدر ادام 
  اش ياد كنم كه يكـي از آنهـا احتمـاالً نخـستين بـار اسـت كـه بيـان و چـاپ               اخالقي و مقام انساني     

  .مي شود
: صحبت را به شخصيت و شخص كسروي كشانده و گفتند ...در دهة چهل ...دكتر محسن هشترودي 

حقيقت جو و شريف  ، شخصيتي پاكدل ،١تعصب زياد به عقايدشانمن ايشان را در عين داشتن « 
يكبار در « :  همشهري كسروي افزودند ةه در بيان علت قضاوت خود دربار آنگا.»و نستوه يافتم

  «روانش بود از روي كنجكاوي به محل كسروي و پي» كتاب سوزان«مراسم اول دي كه جشن 
ديوان بعضي از  ، امير ارسالن نامدار ،  ديدم كتابهايي مانند مفاتيح الجنان. رفتم»ماد آزادگانباه

  به صورت تلي كوچك جمع  ، با مقداري رمان خارجي در وسط حياط ، و فلسفهتابهاي دعا ك ، شعرا
مي خواستند هم حرمت  ،  با سوزاندن آن كتابهاجنبة سمبليك كسروي و پيروانش از .كرده اند

 آن كتابها از نظر » ضاله بودن«ساختگي و تقدس دروغين آنها را از ميان ببرند و هم به اصطالح به 
 به زبان »رمان تاريخي«  ضمن تماشاي كتابها نظرم به يك .عة ايران اشاره كنندخودشان براي جام

 همان كتاب را برداشته پيش آقاي .مآن را خريده و تماماً خوانده بودفرانسه جلب شد كه خود 
 پس از .دعود بودنكسروي رفتم كه با اصحابش در صندلي ها نشسته و منتظر فرا رسيدن ساعت مو

  :از ايشان پرسيدم  ، ودسالم و معرفي خ
  » چرا اين رمان فرانسه را مي سوزانيد؟«

  :آقاي كسروي در جواب من گفت 
   جـواب دادم    مـرا خوانـده ايـد؟     » مـان ردر پيرامـون    «  آيا شـما كتـاب    !  اين با خرد ناسازگار است     «

انه نظر شما متأسف.  و مطمئن هستم كه شما اين كتاب رمان تاريخي را نخوانده ايد        [!!]خوانده ام  بلي
  حسين  امثال امير ارسالن نامدار و  ، حكايت هاي افسانه اي شرقي خودمان به ناظردر آن كتابتان 

                                                           
  .ستمااز همه ـ تأكيدهاي پيوست ١



 ... شد » رمان تاريخي«  همينكه آيا

اجـازه  . رمان آن نيست كه مورد حمله و انتقاد شما قـرار گرفتـه اسـت               ،  است اما  ...رد شبستري و    كُ
  .»بدهيد با مثالي موضوع را روشن كنم

  : روي در صندلي خود كمي جابجا شد و گفت بفرماييد مرحوم كس: استاد هشترودي افزود 
گفتم شما مورخ هستيد به عنوان يك مـورخ وقتـي مـثالً از قهرمانـان و ضـد قهرمانـان مـشروطيت                       

 .دماييـ صحبت مي كنيد نمي توانيد تمام گفتگوهاي آنها را در تاريخ خود بياوريد و عيناً آنها را بيان ن    
ماننـد غـرش    (يك رمان تاريخي هم راجع به مـشروطيت          ،  شما  در كنار كتاب تاريخ مشروطيت     اگر

رمـان تـاريخي تمـام     آن ]در[ مي تواننوشته شود ) طوفان الكساندر دوما دربارة انقالب كبير فرانسه    
 » فيلمـي « برد يا از آن     » سن تئاتر  «گفتگوهاي آن قهرمانان و ضد قهرمانان را آورد و حتي آنرا روي             

بيان تـاريخ   ريخي فرانسه نيز مربوط به حادثه اي در جنگ جهاني اول است و               اين رمان تا   .تهيه نمود 
 دخالـت   در حـد مجـاز     البته در رمان تاريخي تخيل نويسنده        .نه به شكل تاريخ   به صورت رمان است     

 وقتـي سـخنان     .ديك و بد حوادث تاريخي مؤثر ميافتـ       مي كند همچنانكه قضاوت مورخ در سنجش ن       
تمام مسأله را دريافت و بالفاصله همچون يك  ، با هوشمندي خاص خودمن تمام شد آقاي كسروي 

لند شد و درميان تمام حاضـران كـه اغلـب از مريـدان و                ب ، حقيقت پرست و پاكدل    ، انسان شريف 
  : پيروان او بودند با صداي رسائي گفت 

   »!ما اين ندانسته بوديم « 
  »!د  پس بداني«: گفتم 

 را كـه    خطـايش  را از تل كتاب بيرون بياورند يعني بالفاصله           هاي خارجي  تمام رمان فوراً دستور داد    
مهم ترين نشانة شـرافت و شـجاعت اخالقـي هـر فـرد        ،  بود جبران كرد كه اين     عدم آگاهي ناشي از   

   .از من صميمانه تشكر نمود پسس. محسوب مي شود
 ، ، دليـر   ه آزاد دهشناسـانده شـ   كسروي مـردي    نخست  در اين گفته ها     . تا اينجاست خود خاطره   

داوري  آزاد دربـارة او       هر نيكمردي كه چند كتابي ازو خوانَـد و بـا خـردِ             . شريف وحقيقت جو    ، پاكدل
 كسروي   در باال آمده بويژه حقيقت جوييِ       برخي از آنها   ستودگيهايي خواهد يافت كه   آراسته ب ا  او ر  دكن

داشـتن تعـصب    «   ناسازگار مـي نمايـد      آنچه در اين ميان    ليكن .نوشته هايش آشكارست  بيشتِر   دركه  
 اگر خواننده اي  . است» آزادگي«  و» پاكدلي« ،  » حقيقت جويي « سه ستودگِي   با   »زياد به عقايدشان  

د پي خواهد برد كه او در پاسخ به خانم سياح نه درپي برتري جـويي                همين كتاب را با هوشداري خوانَ     
 سـخن از    نجـا كـه   آبراي مثال   . وضوع مي باشد  و پيش بردن سخن خود بلكه درپي روشن گردانيدن م         

و سـپس   » .نپنداريد كه مقـصود شـما را در نيافتـه ام          «  : مي گويد گفتة برادران كنگور بميان آمده و       
 خانم سياح را با زبان ديگري بازمي نمايد و مي كوشد آن را روشن تر گرداند تا جاي تـاريكي                     خواسِت

     . نماند
 چون در آن ماهنامـه      .را بخوانيم  پيمان   ت اگر نوشته هاي ماهنامة    همين برداشت را خواهيم داش    

  به   مي توان  او از پاسخهاي وپرسش و پاسخهايي پيش مي آمده هايي كه گفتار مي نوشته  زمينهدر

 ٢
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 همين داسـتاني     چرا دور برويم ،    . پابند بوده  ردِخبه داوري   آساني دانست كه اين بزرگمرد تا چه اندازه         
  .ناسازگارست» تعصب« اد كرده خود با كه نويسنده ي

 كـسروي جـز آنكـه از راه ماهنامـه بـا             چگـونگي اينـست كـه     . ياد آور شـد   را  اي  اينجا بايد نكته    
با هوادار و مخالف هر دو در گفتگو بوده ، از همـان سـالهاي   پيوسته خوانندگانش همبستگيها داشته و     

   اينهـا جـز در      برپـا مـي كـرد و       »نشـست « ش   بنيادگزاري ماهنامه ، شبهاي آدينـه در خانـه ا          نخسِت
   بـه گفتگـو     آنهـا شـده در پيمـان نمـي بـود و دور و نزديـك آمـده و در پيرامـون                     نوشـته   زمينه هاي   

مـي بينـيم      و بازتاب نوشته هايش و اثر آنها را در خوانندگان درمي يافته          او  بدينسان  . مي پرداخته اند  
ـ          كوشـيده   مـي  كه در هر گامي به اسـتوارتر گردانيـدن سـخنانش             ه  و مثالهـاي بيـشتر و روشـنتري ب

مي پردازد و شـعر را      » ادبيات«  به شاعري و     ١٣١٣براي مثال از همان سال      . نوشته هايش مي افزوده   
پيمان بـه بازتـاب ايـن       در سالهاي نخست    . زيانهاي كتابهاي دورة مغول را بازمي نمايد      معني ميكند و    

 به ايشان    كسروي دگان و خرده گيران برمي خوريم و پاسخ       گفته هاي چندي از خوانن    سخنان در ميان    
 ديده مي شود كه    را بيرون مي دهد      »ادبيات« در پيرامون    كه كتاب    ١٣٢٣را مي بينيم ليكن در سال       

  .آن را پربارتر گردانيدهچكيدة مباحثات ده سال گذشته در اين زمينه در آن كتاب گردآمده و 
چاپ   ميآمد پس از    بگيرم آنست كه جستارهايي كه در پيمان       آنچه از اين مقدمه ميخواهم نتيجه     

رشـته هـايي   ي از تيپهاي گوناگون هريك آراسته به بگفتگو گزارده مي شد و كسان و گاهي پيش از آن 
 بويژه كه خود دارندة ماهنامه پافشاري داشـت كـه هـر كـه     . در آن باره ها سخن مي رانده اند از دانش 

   آن گفتارهـا بـه ماننـدگانش مـي باشـد زيـرا چنـان                 اين يك برتريِ   .نويسدايرادي به نوشته ها دارد ب     
از سـوي ديگـر     . گرديـد مي گدازان نقد بيرون آمده همة گوشـه و كنـارش روشـن              بوتةانديشه هايي از    

 در هـر    بلكـه  را گام بگام روشنتر گردانند       ندانديشآنچه مي     ناگزير بودند  نويسنده و هوادارانش نه تنها    
  .ارزيابي كنند شان راانديشه ها و بدينسان ندوشنبلفان را نيز  سخن مخاگامي

   هـر جـستار تـازه اي        اگر كسي به ماهنامه هاي پيمـان بپـردازد ايـن خواهـد ديـد كـه در آغـازِ                   
چـون برخـي خواننـدگان      ) اروپاييگري ، رمان ، شعر ، فلسفه ، دين ، مـاديگري ، خـرد و روان                : مثالً  (

وز نيك درنيافته به پاسخگويي و گاه هايهوي و بـدزباني پرداختـه انـد               سخنان تازه اي مي شنيدند هن     
ليكن پس از آنكه پاسخهايي شنيده اند ويا پرسشهايي از ايشان شده كـه پاسـخي نداشـتند خـاموش                    

 اين اسـتواري در بـاور را        .روز بروز استوارتر گردد   باور كسروي و هوادارانش      پس دور نبود كه   . شده اند 
 گيريهـا گذاشـت نـه بحـساب        ب سربلند درآمدن آن انديشه ها از آزمايشها و خرده         مي بايست به حسا   

  .اين ايراد نخست! تعصب
 كسروي و همبـاورانش     در خاطره آمده كه   . داستان كتابسوزان است  از    نادرست ايراد دوم برداشتِ  

يـن خـاطره را     اگـر ا  !  اين درست نيست   . مي كرده اند   »سمبوليك«  را از جنبة      اينكار )باهماد آزادگان (
بايد بگوييم كه وي هرگز نزديك نيآمده بوده تا ببيند كـسروي              بدانيم ،   هشترودي دكترازآِن شادروان   

   سخن       در همان سخنراني هاي نشست روز يكم ديماه كه از آن زيرا چه مي گويد و چه ميخواهد

 ٣
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١  نـابودي    براسـتي   ايـشان  و خواسـت  ، اين بروشني شرح داده شده كه اينكار بسيار جدي است           ميراند
 انديـشه    از گـوهرِ    دكتـر  پي مي بريم كـه    دن كتابسوزان   نامياز سمبوليك   . همة كتابهاي زيانمند است   

بـه آسـاني مـي       با چنان هوش سرشاري كـه ازو سـراغ داريـم             در حاليكه دكتر  هاي كسروي دور بوده     
  .راه يابده هاي كسروي انديش ژرفايتوانسته به 

 گفتگـو   يرامون كتابسوزان نوشته شده و سخناني كه در آنباره رانده شـده ،            در گفتارهايي كه در پ    
آلودگيهاييست همچون صوفيگري و كيـشها ، مـاديگري ،          چند رشته   در آن است كه اين توده گرفتار        

  مـن و   ي  و باورهـاي هـاي زيانمنـدي همچـون بـد           ، فلسفة كهِن يونان   » ادبيات« ييگري ، رمان ،     اروپا
خوب و بد ، استخاره ، چشم زدن ، قضا و قـدر ، نـذر و دخيـل بـستن و اينگونـه                        خوش يمن ، ساعت     

 و سرچشمه بلكه زايشگاه آنها كتابهاست و تا اين كتابها هست آن آلودگيها هم هـست         از آنسو    .پندارها
ـ پس. ه و روي نيكروزي را نخواهند ديدگرديدنمردم از گرفتاريها رها   همانگونه كه مـأموران نبـرد بـا     

ـ سـوزانند  اد مخدر ميكنند و كشتزارهاي ترياك يا مـواد بدسـت آمـده را مـي    مو  ايـن  ةريـش  ميبايـد   
  .آلودگيها را نيز خشك كرد و كتابهاي زيانمند را نابود گردانيد كه سوزانيدن يكي از آن راههاست

 :ندارد و بيرون و درون داستان يكيست        » جنبة سمبوليك « چنانكه ديده مي شود اين كار هرگز        
  ! آلودگيهاي انديشه ايةكوشش بنابودي سرچشم

نيروهاي انتظـامي   همان اندازه غلطست كه بگوييم بآتش كشيدن مواد مخدر بدست           ن برداشت بِ  آ
   !بمردمست آنها بلكه بطور سمبوليك براي شناساندن زيانمندي مواد مخدر نه نبرد باكشورها 

مده بود و بيشتر شـعر و رمانهـايي          آ ادگانآزشد همه از خانه هاي      ميگرچه كتابهايي كه سوزانده     
ليكن اين  . نده ا آورده سوزاند  شان خود بيهودگي و زيانمندي  به   پي بردن  آن پس از     نويسندگاِن كه   هبود

بـه سـخن ديگـر از يكـسو         .  دامنه يابد و ديگران نيز بايشان بپيوندنـد        كتابسوزانهم خواسته شده كه     
بدانند آنچه ارجمند    تا    رسد همه آوازشان بگوش    ز سوي ديگر  ازيانمندي و خواري آنها دانسته گردد و        

   آن  ايـشان هـم  كـرده  درنـگ ن نـست  و اي بـوده  مسبب بدبختي هاشان   در حقيقت  و مقدس دانسته اند   
  ! دارد؟معني ايپس سمبوليك بودن ديگر چه  . را نابود گردانندسرچشمه هاي بدبختي

و از  ! من كتاب شما را خوانـده ام      : سو ميگويد   خرده گير از يك   ايراد سوم آنست كه در اين خاطره        
رمان داده شده و ارجي براي آن بديده گرفته شده كه با نوشته هـاي كتـاب در                  معنايي به   سوي ديگر   
  .تضاد است

. »!شما كه خوانده اي اگر ايرادي داشته اي چرا آن ايراد را بروشني نمـي گـويي؟                «  :بايد پرسيد   
، خود اين سخن ايـراد بردارسـت زيـرا          »  به افسانه هاي شرقيست    ناظركتاب شما   « : اينكه مي گويد    
مگر افسانه بايد اروپايي باشد تا رمـان شـمرده   ! آيا افسانه هاي شرقي رمان نيستند؟« : ميتوان پرسيد   

  .»!گردد؟

                                                           
١٣٢٣ و يكم ديماه ١٣٢٢ دفترهاي يكم ديماه .نك. سپس چاپ و پراكنده هم ميشدـ اين سخنرانيها  ١

 ٤
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بيان تاريخ بـه    ... اين رمان تاريخي    « : اگر هم خرده گير ايرادي در كتاب نديده پس گفتن اينكه            
  زيـــرا كـــسي كـــه !. ديگـــر چـــه معنـــايي دارد؟ »نـــه بـــه شـــكل تـــاريخ رمـــان اســـت صـــورت

 اگر از روي مدرك است پس آن تاريخ است نه رمان و بايد :بياد دارد كه در آنجا آمده » كتاب را خوانده« 
 اگـر آنچـه   .و اگر از روي پندار خود رمان نگار است پس درخور هيچ ارجي نيست. با زبان تاريخ سروده شود    

ر كتاب آمده براستي رويداده است پس آن تاريخ است و اگر روي نداده و نويسنده همه يا بخـشي از                     د
  ).تاريخ راست بودنش را نشان دهد(ي از آن راست باشد پاره اآن را بافته اين رمانست ، گرچه 

ة برداشت كتاب اينست كه رمانها چه داسـتاني از تـاريخ در خـود دارد ، چـه سراسـر بافتـ                     اساساً  
تازه رمانهايي كه تاريخ را با افسانه بافيهـا         . رماننگار است همه بيهوده كاري است و زيانها از آن برخيزد          

  .آميخته اند اين زيان را فزونتر دارند كه تاريخ را آلوده و اعتماد مردم را به آن سست گردانيده اند
خي را دسـتمايه گرفتـه و    رمانيست كه رويـدادي تـاري    »رمان تاريخي «  از   اگر خواست خاطره گو   

نوشته هاي تولستوي و جرجي زيدان مثال        از  كتاب ببافندگيهاي دور و دراز پرداخته اين همانست كه       
همان جنگ و صلح تولستوي مگر نه اينست كـه در پيرامـون جنـگ فرانـسه                 . آورده و سخت نكوهيده   

 اسـت كـه      دومـا   غـرش طوفـانِ    آمده و شايد از اين ديدگاه همانند كتـاب        پديد  با روسستان   ) ناپلئون(
پاسخ خاطره گو در كتاب پيش بيني شده و در پيرامون           ميخواهم بگويم   .  آورده بعنواِن مثال خاطره گو   

  . ددر مي ياب اين را نيكاگر كسي با هوشداري كتاب را خوانَد  رانده شده و ان چنديآن سخن
 ست كه يينهاروي گرفته اند آ   ه به نوشته هاي كس     ايرادهايي ك  هشتادشنيدنيست كه بدانيم صدي     

  به سخن ديگـر ، ايـن خـرده گيـران بـوده انـد كـه                 .  آنها پرداخته و نيك روشن گردانيده       يكايكِ او به 
ر همـان زمـان كـساني خـرده         صدي ده ايرادها نيز آنهاييست كه د      . نوشته ها را هوشدارانه نخوانده اند     

  همچـون ايـن    از خرده هـا      برخي .ها پاسخ گفته  گرفته اند و او در پيمان يا در ديگر نوشته هايش به آن            
   . كهن است با رنگي نوايرادهايهمان » خاطره« 

گفتيم كه در اين كتاب آمده كه اگر رويدادهاي يك نوشته راست باشـد       . به سخن خود باز گرديم    
ن  بكـار بـرد     اينست  و در بر دارد  همان تاريخست و اگر نيست رمانست اگرچه از تاريخ بخشهايي را نيز             

كـه ادعـا شـده كـه        ايـن بـدتر     . حقايق را دربارة رمان ديگر نخواهد گردانـد       » رمان تاريخي « يك واژة   
  دسـتور داد تمـام   « حتـا  ! گـواهي داده آن  را شـنيده و براسـتِي      سـخنان خـرده گيـر     نويسندة كتاب   

  ! » را از تل كتاب بيرون بياورندرمان هاي خارجي
س در چند جا نامبرده شده و اساساً اين نكته اي بوده كـه              در اين كتاب از نوشته هاي آناتول فران       

 !رمـان نيـست؟  » تـاييس « مي پرسم مگر نوشته هاي او و همان  . خانم سياح با رنجش از آن ياد كرده       
  ن را خـانم سـياح كـه دكتـرايش را در ادبيـات بـويژه                 آيـا آ   ي داشته  غلط برداشت رمان    از اگر كسروي 

   نمـي توانـسته      در گفتارهـايش در روزنامـة ايـران        يا هم ندانسته    بوده نوشته هاي آناتول فرانس گرفته    
خوبست اكنون كه نه خانم سياح ، نـه         ! آيا چنين گماني توان برد؟    ! ؟شودكسروي را يادآور    » خطاي« 

   بگويد كه رمان چيست  خوداين خاطره) يا بازگويندة(كسروي و نه دكتر هشترودي زنده اند ، گويندة 

 ٥
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 !؟»رمان آن نيست كه مورد حمله و انتقاد شما قـرار گرفتـه اسـت              «  :  درست است كه   آيا اين گفته  و  
يـك رويـداد    كـه    گفته مـي شـود        داستانهايي  به  آيا رمان تنها   !پس اين كتاب دربارة چه نوشته شده؟      

آيـا رمـان    ! بـازگو كنـد؟    آفريـده » تخيل نويسنده در حد مجاز    « با جزئياتي كه     را   )البته مهم  (تاريخي
بر اين خـاطره اثراتـي بـر دلهـاي           ده آنست كه  ينبهرحال انگيزة پرسش ما از گو     !  شناخته شده؟  چنين

 را  آن كـه    كسيـست ليت بگردن   ست نمي باشد و اين مسؤ     ارخواهد آمد   خوانندگان بار است و چنانكه      
  .يادكردهنوشته و 

 چـون . ي بـوده   در چه زمـان     ببينيم اين خاطره   نخست. نگاه كنيم اكنون به تكه هاي ديگر خاطره       
 بـراي    كتـاب در پيرامـون رمـان       و ميدانيم كـه   ،   »من كتاب شما را خوانده ام     « : خرده گير مي گويد     

ديـدار و   كشته گرديـده پـس ايـن       ١٣٢٤چاپ شده و كسروي در اسفند       ١٣٢٢ ماهنخستين بار در تير   
ي  پست  وحشيگريهاي پس از  از آنسو    . رخداده باشد  ٢٤ يا و ٢٣ ،   ٢٢فتگو تنها مي تواند در يكم ديماه        گ

پيش از يكم ديماه     كمي    در تبريز و مراغه و مياندوآب پيش آورده و         ٢٢كه ماليان و ديگران در بهمن       
در تهران مردم عـامي را شـورانده و         » قرآن سوزي «  ، همانها بدستياري دروغ بيشرمانة       )٢٣ (سال بعد 

جز خوديها كس ديگري  ٢٣ر يكم ديماه دهايهوي بسيار در بازار و مسجدها برپا كرده بودند ، آزادگان       
هـم بـاز بـه همـان انگيـزه چـون اينبـار دامنـة هـايهوي و                   ) ١٣٢٤(سال ديگر   . را به جشن راه ندادند    

و دسيـسه هـا     ي با ماليان برداشـته      همدست پرده از    دروغسازي باالتر رفته بود و كساني از دولتيان نيز        
وي و آزادگان در اين مسجد و آن مـسجد سـخن            آشكاره از كشتن كسر   روية آشكارتري بخود گرفت و      

سي ام آذر اين را در اعالميه اي چاپ كرده در سراسر شهر پراكندنـد ، كـساني          آوردند و در  مي  بميان  
 و كتابهايي هـم      گرد آمد  جمعيتي آمدند و چون     آزادگان به كانون     همانروز از آزادگان كه شنيده بودند    

جـشن كتابـسوزان    )  ام آذر  ٣٠(صميم اين شد كه همان روز را         آمده بود ت   فراهماز پيش براي سوختن     
  . رويداده باشد١٣٢٢م اين ديدار مي توانسته تنها در يكم ديماه ديدي پس چنانكه .١بگيرند

 كه در آنجا كسروي را كسي مي نمايانـد كـه در مـدت ده    يادشدهاكنون باز مي گرديم به خاطرة   
 ،  ناظر به حكايت هاي افسانه اي شرقي خودمـان          « تنها شكتاب نمي دانسته ) ١٣٢٢ تا   ١٣١٢از  (سال  

  شرح خرده گيـر را دربـارة رمـان    و چون »  است ...امثال امير ارسالن نامدار و حسين كرد شبستري و          
 ، همچون يـك انـسان شـريف   «  و» هبا هوشمندي خاص خود ، تمام مسأله را دريافت      « شنيده بيكباره   

 رمانهـاي    تمـامِ  دسـتور داده  « ده كه اين را تاكنون نمي دانسته و         اعتراف كر » حقيقت پرست و پاكدل   
نتيجة ستايشهايي كه در آغاز خاطره از       . را از كتابهايي كه بخورد آتش خواهند داد جدا كنند         » خارجي

 با پاكدلي و    ) :مي نويسد  (جاييست كه اين همان  و   از آن بهره برد   بايد  بيجا نبوده و جايي     كسروي شده   
   ي اصـل   همـان خواسـتِ     ايـن نتيجـه    آري ، . ميكنـد » اعتـراف « خـود   » خطـاي «  بـه حقيقت جـويي    

بود » مورخي « اينكه كسروي : م كداميك پذيرفتني است     پرسياينجا از خود مي      !خاطره نويسي است  
   رمانجدايي ميان) كه يادش كرديم( در مدت ده سال با همة گفتار نويسيها و گفتگو با مخالفانش كه

                                                           
١ ۱۳۲۳ و دفتر يكم ديماه ۱۳۲۴ماهنامة ديماه . ـ نك

 ٦
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  بـه چـشم    » خـاص خـود   هوشـمندي   « كه بـا    بود  كرد را در نيافته بود يا آنكه مردي         و افسانة حسين    
ن سـرود آيا اين كوسه و ريـش پهـن         ! بهم زدني در يك گفتگوي كوتاه اشتباه ده ساله اش را دريافت؟           

بـه  » خـاطره « اسـتي را در قالـب   نمي توان نبوده را بوده كرد و هـر نار     با يكي دو ستايش كه     !نيست؟
   !او بستي چون مرد

  نيـرويِ  شما خواننده اي كـه يكـي دو كتـاب ازو خوانـده ايـد آيـا مـي پذيريـد كـه مـردي كـه                          
چرا ايـن رمـان     ( »؟چرا« استداللهايش زبانزد و در نوشته هايش برجسته و چشمگيرست در پاسخ يك             

 شـيوة او در     آيا اين بـوده    !؟»اين با خرد نمي سازد    «  تنها به اين بسنده كند كه      )فرانسه را مي سوزانيد؟   
  ..!بازنمودن موضوعات؟

بر افسانه هـاي شـرقي نبـوده و         » ناظر« كتاب تنها   جستار   كه كتاب را خوانده مي داند كه         كسي
هـاي  رمانو » خـارجي «  رمانهـاي     چون رماننويسي از اروپا برخاسته و بـه ايـران رسـيده بيـشتر             اتفاقاً  

ا كـه كـسروي را بـا واژه هـا و عبارتهـايي               مي پرسـيم شـم     .است» مورد نظر «  در ايران    تقليدي غرب 
ده ايد و ما نيز ده ها گـواهي  يهمچون آزاده ، با شهامت اخالقي ، پاكدل ، حقيقت جو و شريف شناسان           

   نبود كه پس از اين ديدار و گفتگـوي         طبيعي مي يابيم آيا     ستودگيهادر زندگي و نوشته هايش بر اين        
 را چنانكه خرده گير گفته بود بنويسد و بـه اشـتباه             مان ر درسِت )بفرض راست بودنش   (»تكاندهنده« 

  ! خود اعتراف كند؟
دو سال و اندي پس از اين ديـدار زنـده بـوده و از سـوي ديگـر كـسان بـسياري از                        كسروي  آخر  

همباورانش نيز آن گفتگو را شنيده بودند و اين شدني نيست كه نپرسند شما كه سـخنان نشـستها را                    
ي يكـم   گفتگـو   چـرا دربـارة    يدده بچاپ مي رسان    و از آنها دفترها پديد آور      ريدمي آو  پياپي بروي كاغذ  

  !.؟نمي كنيد» رفع اتهام«  ، چرا از رمانها  چيزي نمي نويسيد)٢٢ (ديماه
تر اينست كه ما از يكسو آن خاطره را بدانگونه كه سروده شده باور كنيم و از سوي ديگـر                     شگفت

ار رمان را بي كم و كاست در زمان زنده بودن نويسنده ب           پيرامون  در  يم كه همان همباوران كتاب      درياب
  .!؟ را مي پذيردخاطره ايچنين راست بودِن  آيا خرد .چاپ رسانده اندديگر ب

هـست و تـاريخش      هاز نويـسند  » تاريخ را آلوده مي گردانند    « اين بدتر كه در همين كتاب گفتار        
  و نيـز  است و فرصتي بوده كه دربارة رمانهاي خـارجي           رمان   ة گفتار  است و با آنكه زمين     ١٣٢٤آذرماه  

 كوتاه سـخن آنكـه در دو        . سخني رانده شود ، در آن چنين چيزي ديده نمي شود           »رمانهاي تاريخي « 
 خاطرة ياد شده نمي بينيم يك جمله در اين بـاره چـه از كـسروي و چـه از                     زماناز   پس   سال و اندي  

  .شده باشد نوشته )چاپ دوم(در پيرامون رمان يارانش در ماهنامه ها يا در همان كتاب 
  به آن وارد است     چندين ايراد   كه راستي آنست كه اين خاطره با اين صورت       ! پس راستي چيست؟  

چيـست و اينهـا را      » خاطره« سرچشمة اين   . است» تحريف« كمترين اتهام به آن     . دپذيررا خرد نمي    
گفته شـد نوشـته هـاي       بعنوان ايراد    اين مي دانم كه بجز همة اينها كه           ، نمي دانم بدرستي   كي رشته 

   موضوِع    ست آنو اين. ن رشته ها را پنبه مي گرداندآ همة  خودهمراه با دليِل نويسنده در اين كتاب
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 كـدام الف    «:  خود او به گفتة   . زيرا تحريف و دروغ دربارة كسروي كم نخوانده و نشنيده ايم          . ارجدارتر
چنين دروغهـايي اگـر كوتـاه        .١»!روغ است كه در نيمه راه در نمانده و در برابر راستي از پا نيفتد؟              و د 

  . در پايان بزيان سازندگان خواهد بودفتزماني ساده دالني را بتواند فري
بروشني نمي گويد كه آيا از كتاب غرش طوفان الكساندر دوما در » خاطره« اين را هم بگوييم كه 

 ١٣٤٧اين كتاب را آقاي ذبيح اهللا منصوري در سـال           . ده يا نه  م سخني بزبان آ   ٢٢ي سال   همان گفتگو 
 پس خاطره گو چگونه نام آن را پيش از چـاپ ترجمـة              .ترجمه كرده و اين نام را او بر اين كتاب نهاده          

از سي كه نام آن را بزبان اصلي بداند هم نميتواند از چگـونگي نـام آن پـس                    ك ..؟فارسي اش ميدانسته  
» دهة چهـل  «  بلكه در    ٢٢تاب نه در سال     مگر آنكه بينگاريم كه خرده گير از اين ك        . ترجمه آگاه باشد  

 اسـت و     و خـود هـزاران صـفحه        كلفـت  در هر حال اين كتاب هفت جلدِ      . براي بازگويندة خاطره گفته   
 بدسـت   امغـز خـود ر    بايـد   شورش بزرگ فرانـسه       داستانِ دانستنبراي   دانسته نيست چرا خواننده اي    

بـراي  ( و اسب كور پندار را بتـاختن واداشـته و            رويهم نهاده رماننويس لق چانه اي بسپارد كه چشمها        
 گفتگوهاي خلوت شاه و ملكه اي كه گيوتين تنهاشان را بيسر گردانيده و كسي نبوده كه آنها را                   )مثال

رمان « بنام  چرا دانا   .  درآورده  را روي ريل آرزوهاي خود بحركت      تاريخبما برساند ، او بهم بافته و قطار         
كدام تكـه    اين نداند كه     سرانجام هم  و   »عمر خويش تباه گرداند   «  هاييدروغچنين  بخواندن  » تاريخي
  .!؟ دروغبافيو كدامبوده تاريخ 
 و اينست تكه هايي كه بـه         از كتاب دنبال مي كنيم      است تر ارجمند موضوعي را كه گفتيم   اكنون   
  :مي آوريم در زير د بستگي دار» خاطره«  اين

 اگر مقصود نوشتن داستاني است كه خوانندگان عبرت آموزند و پند ياد بگيرند اين درسـت اسـت      ...
بـويژه اگـر داسـتان    . كه آدمي از شنيدن و خواندن داستانهاي شگفت عبرت آموخته پند ياد ميگيـرد       

 خود سـاخته دل او را تكـان         ةتشامل دليريها و جانبازيها و پاكدليها باشد كه بي شك شنونده را شيف            
ليكن اين در جائي است كه آن داستان راست باشد يا اگـر دروغ اسـت بـاري شـنونده آن را                      . ميدهد

داستاني كه خواننده مي داند سر تا پا دروغ و پندار است از شنيدن يا دانستن آن چه                  . راست پندارد 
  !اثري درو پيدا خواهد شد؟

  ٭٭٭
 از رمان نويسان بحوادث تاريخي مي پردازند تغييرها در آن داده بشكل   اين شگفت تر كه اگر كساني     

ايـن كـار از     . حـال انداختـه انـد       چنانكه بسياري از داستانهاي تاريخي را بـاين         ، رمانش در مي آورند   
  ة و خود بدان مي مانـد كـه كـسي ديـد            از سوي ديگر بسيار زيان آور است      يكسوي بسيار بيخردانه و     

ي از  ئود را كنده شيشه بجاي آن بگزارد يا پاي درست و تواناي خـود را بريـده پـا                  بي عيب و بيناي خ    
  .... چوب بجايش بربندد

ي آنرا هرچه درست تر بدست بيآورد و گميدهد هركس تالش ميكند كه چگون در حادثه اي كه روي
  ادثه اي اين تنها آقاي رماننويس است كه اگر هم چگونگي درست ح. بديگران هم درست تر بازگويد

                                                           
١  »از بيهوده گويي چه بر مي خيزد؟« ـ پيمان ، سال يكم شمارة دوازدهم ، گفتار 
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 كج خـود آن را تغييـر داده و مـشت مـشت دروغ بـدان درآميختـه بدسـت                     ةبدستش افتاد با سليق   
  .خوانندگان ميدهد

براي چيست كه آقاي رماننگار راست يـك داسـتاني را دوسـت نداشـته               ! آخر اين كار براي چيست؟    
شت رمـاننويس و   چگونه است كه يكم   . داستان در راست بودن آنست     لذت يك ! بدروغ آن مي گرايد؟   

  ! آن را برمي گزينند؟ةرمانخوان از چگونگي راست يك حادثه اي لذت نبرده كج شد
خواننده از كجـا بدانـد راسـت        را كه تو بهم درآميخته اي        اين تاريخ و افسانه   ! خوب آقاي رماننويس  

همـه را    اگر مقصود تو اينست كه راست و دروغ همه را بيك ديده ديـده و                 !كدام است و دروغ كدام؟    
 ةحمت كه دربارز اگر چنين كاري رواست پس اينهمه      .در يكجا بياد خود بسپارد بارك اهللا بانصاف تو        
چرا در هر كجا دروغ پردازاني را از جنس تو در پـشت            ! شناختن تاريخ كشيده ميشود براي چيست؟     

  !ميزي ننشانند كه تاريخ براي مردم بپردازند و كار دشوار را آسان سازند؟
ين پستي جهان نيست كه روز روشن كساني دست در تاريخ برده و دروغهائي از پندار خـود بـر                    آيا ا 

ارشهاي ايـشان   گآنها مي افزايند و باين كار خود مي بالند كسي هم بر آنان ايراد نمي گيرد بلكه آن ن                  
يـشتر از  نـاداني و بيخـردي ب   ! پستي بدتر از اين چه باشد؟     ! را هركسي خوانده عمر خود تباه ميسازد؟      

  !اين چه باشد؟
١  . ايـن نـاداني گرديـده     ةكه تولستوي كه در قرنهاي اخير تنها مردي از اروپاست نيـز آلـود             !  دريغا

  دانشمندي بود هم پايش لغزيده و تا گلو در ايـن لجنـزار             ة مصر كه مرد آزمود    فجرجي زيدان معرو  
انش و خرد خود را فـداي نـاداني   صدها خردمندان هم فريب رمان نويسي اروپا را خورده و د   . فرورفته

  .اروپائيان ساخته اند
 چگونه شبهاي دراز را بيـدار مانـده و هـوش خـود              ]جرجي زيدان  [مرا حيرت مي گيرد كه اين مرد      

! گداخته داستانهاي تاريخي را از كتابها در آورده و بهر كـدام دروغهـائي از پنـدار خـود مـي افـزوده؟              
  !چگونه او زشتي اين كار خود را درنمي يافته است؟! رفته است؟چگونه دانش و خرد جلو او را نمي گ

  ٭٭٭
آن عـادات و    من ميپرسـم    .. »رمان تاريخ اخالق و عادات است     « ... : ]شما ، خانم سياح    [مي نويسيد 

اخالق كه رماننگار برشتة نگارش ميكشد اگر از روي مدرك است پس آن تاريخ است نه رمان و بايد                   
و اگر از روي پندار خود رمان نگار است پس درخور هيچ ارجـي نيـست و               .  شود با زبان تاريخ سروده   

  .جز تباهي عمر شنونده و خواننده نتيجه اي از آن بدست نخواهد آمد
  ٭٭٭

اگر در تاريخها تنها از قضاياي سياسي سخن مي رانند از اينجهت است كه جـز خبـر آن قـضايا از                      
   نگاران باين نقص تاريخ اقرار دارند ولـي چـاره بـراي آن             خود تاريخ . زمانهاي باستان بدست نرسيده   

اگر رماننگار ميخواهد جبران اين نارسايي تاريخ را با پندار خود كند اين كـار او بـدان             . نمي شناسند 
خواهد مانست كه كسي چون دسترس بپول ندارد جيب و بغل خود را با سفال انباشته در دل خـود                    

  .آنها را پول انگارد

                                                           
١   . نيز آوردهـ براي مثال ـ تكه اي از تاريخ راجنگ و صلح  مي دانيم او در البالي رمان در حاليكه ـ
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چـرا هركـسي چـشم رويهـم        ! با پندار مي گذرد چه حاجت برمان نگار و خوانـدن رمـان او؟             اگر كار   
  اينكه يـك كـسي داسـتاني را از ديگـران مـي پرسـد و       ! نگزارد و پندارهائي از خويشتن پديد نيآورد؟    

در جاييكه سر و كار با دروغ و پندار است          . مي شنود اين در جايي است كه بنا بداستان راستين باشد          
  ؟!ا هركسي خويشتن نپندارد و خويشتن دروغ نپردازدچر

يز چگرانبهاترين  ،  ن بازار بيكران    آدر  . در بازار پهناور پندار هيچ كااليي بها ندارد       : سخن كوتاه كنيم    
مليونها خروار طال رويهم ريختـه      : شما چشم برويهم گزارده بينديشيد      . با ارزانترين چيز يكسان است    

اين دو انديـشه هـر    . صد دينار پول نيكل در دست داريد      : سپس بينديشيد   . ست شما  آنها ازآنِ  ةو هم 
  .دو يكسان است

داستان را شنيده باشيد كه مرد بينـوايي كـه سـالها عـسل نخـورده بـود در دكـان بقـالي                        نآشايد  
چشمش بعسل افتاده از دور انگشت با اشاره بآن مي آلود و بدهان مي برد و بدينسان در پنـدار خـود       

. بقال كه زيرچشمي او را مي پاييـد خواسـت سربـسر او گـزارده شـوخي كـرده باشـد                    . ل ميخورد عس
مرد بينوا بدانسان كه عسل خـورده بـود بدانـسان هـم پـول آن را                 . نزديك رفته طلب پول عسل كرد     

  ...اين يك اين دو اين سه : باينمعني كه انگشتها را بهم ساييده مي شمرد . پرداخت
  كه رمان نگاران از پنـدار خـود در مـي آورنـد و زهـي                » تاريخ اخالق و عادات   « ش   ارز ةاينست انداز 

بايد گفت كه آقايان چون تنها بقاضي ميروند و خردمندان در         . بي انصافي كه نام آنرا تاريخ مي گزارند       
 .برابر آنان بخاموشي گراييده اند از اينجاست كه براي كاالي نارواي خود هرگونه ارجـي مـي پندارنـد                  

افسانه بافي و نقالي كه بيهوده ترين و پست ترين كاري است اينان آن را گاهي ادبيـات مـي خواننـد                      
 ة خـود را بـاالتر از وظيفـ        ةي آن را تاريخ اخالق و عادات ستوده و وظيف         هگاهي فلسفه مي نامند و گا     
  ؟!افسانه بافي و اينهمه الف و گزاف. تاريخ نگاران مي شناسند

  ٭٭٭
 !م نابينا پا براه ميگزارد چه شگفت كه پياپي در افتد و از گودالي بگودالي درغلطـد                كسيكه با دو چش   

  ! او چندين سفاهت پديدار باشدةكسيكه با مغز پوچ زبان بسخن ميگشايد چه شگفت كه در يك جمل
  :آقا كاالي نويني ببازار آورده 

   .»... بايد براي هر يكي از بزرگان ايران افسانه اي درست كرد« ـ 
  ؟!چرا ـ 
  .»براي آنكه مردم تاريخ زندگاني آنان را بآساني ياد بگيرند« ـ 
  :اين سخن چندين خرده بايد گرفت  بر

كه ميگويد كه مردم افسانه را زودتر از تاريخ ياد ميگيرند؟ بلكـه اگـر حقيقـت را بخـواهيم      ـ  نخست
راسـت هميـشه ايـن فـرق را       بازيرا افسانه دروغ است و دروغ . افسانه هرگز در خاطر جايگير نميشود     

  .دارد كه آن يكي كمتر در ياد جاي ميگيرد و اين يكي كمتر از ياد ميرود
مثل » دروغگو حافظه ندارد  « دروغ را چه بسا كه خود دروغگو نيز بياد نميسپارد و از اينجاست كه               

  .گرديده

 ١٠
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ني آنرا چندين بـار از آغـاز        در زبان فارسي رماني بهتر از كتاب ابراهيم بيك نوشته نشده و شايد كسا             
ولـي  . با اينهمه امروز اگر پرسشي كرده شود كمتر يادي از آن در دل خود دارنـد               . تا انجام خوانده اند   

  .تاريخ نادرشاه يا شاه عباس را اگر كسي دوبار بخواند شايد تا آخر عمر فراموش نگرداند
و هميشه راست چيـره و فيروزمنـد و         قرنها و صد قرنها در جهان كشاكش راست و دروغ در كار بوده              

بيخرد آن كسانيكه تازه ميخواهند شكوه و آبرويـي بـراي دروغ بـسيج              . دروغ زبون و بي آبرو درآمده     
  !كنند
سرگذشت راستين بزرگان را كنار گزارده براي هريكي داستان دروغـي درسـت   :  اينكه ميگويد ـدوم  

 آنست كـه شـاگردي   ة اين سخن درست مانند ،يرندكنيم تنها باين جهت كه مردم آنرا بآساني ياد بگ        
 آنـست كـه     ةيا مانند . درس رياضي خود را روان نكرده بنام آساني يك غزل از ديوان حافظ روان كند              

 خود آنرا زمين گزارده   كارِ  كسي برد بنام آسانيِ    ةحمالي كه يك جوال گندم بدوش او داده اند تا بخان          
  . آن كس ببردة و بخانجوال را پر از كاه كرده بدوش بكشد

 كار حقيقت را تغيير بدهيم ديگر هـيچ حقيقتـي بحـال خـود بـاز                 اگر بنا باشد كه ما بنام آسانيِ       ...
  !نخواهد ماند

اگر اين پيشنهاد شـما پيـشرفت دارد چـرا در سرتاسـر             ! آقاي راهنماي راه نشناس   : كسي نمي پرسد    
  ؟!خود نبافيم و رواج ندهيمتاريخ اين كار را نكنيم و بجاي آن افسانه هايي از 

ببينيد اينان با اين مغزهاي پوچ خود را پيشواي مردم ميخوانند و بدينگونه راهنمايي هاي بيخردانـه                 
  .ميكنند

كساني اگـر  . ما هرچيزي را براي حقيقت آن ميخواهيم كه اگر تغيير پيدا كند ديگر نخواهيم خواست              
بخواننـد  .  او را ميخواهند تا بخوانند و عبرت بردارند        داستان يعقوب ليث را ميخواهند داستان راستين      

اما داستاني كه يـك     . ي بآن بزرگي رسانيد   كو ياد بگيرند كه اين مرد نامدار چگونه خود را از آن كوچ            
 ةآيـا افـسان   ! نويسنده از پندار خود ببافد ازو چه عبرتي ميتوان برداشت تا كـسي خواسـتار او باشـد؟                 

  ! كسي از آن عبرت بردارد؟ آنست كهحسين كرد درخوِر
 بيمار خود داد كه بخورد بچه مادر را غافل كرده           ةمادري دواي تلخي ببچ   : در اينجا نيز مثلي بايد زد       

دوا را دور بريخت مگر اندكي كه در ته كاسـه نگهداشـت و سركاسـه را پـر از شـربت شـيرين كـرده                          
  : گـونگي را دريافتـه بـود پاسـخ داد            مادر كه چ   .»مادر جان خوردم  « : سركشيد و بمادر چنين گفت      

  .»آري ولي دوا را نخوردي شربت را خوردي« 
ما اگر افسانه براي بزرگان بسازيم مردم تاريخ زنـدگاني آنهـا را بآسـاني يـاد                 : اين آقا هم كه ميگويد      

ن آري ياد ميگيرند ولي افسانه اي را كه شما بافتـه ايـد نـه تـاريخ زنـدگاني آ                    «  :ميگيرند بايد گفت  
  .»بزرگ را 

  ٭٭٭
دريغا افسانه هاي كيخسرو كيقباد و كيكاوس و دارا و اسكندركه در ايران رواج داشت و فردوسي آنها                  

   از   را با آن شيوايي و زيبايي نظم كرده ما امروز همه را كنار ميگزاريم و صد رنج بخود هموار كرده
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ولـي ايـن ميگويـد      . تجوي تاريخ ميكنيم   كتابهاي باستان يونان و روم و از نوشته هاي زيرخاكي جس           
  ! آن كساني را كه در دست داريم رها كرده براي هر يكي افسانه اي ببافيمتاريخ درسِت

 نادان كارگر ميآورد كه دوباره هرچه خـاك و ريـگ            نوكِر. آقا بوجار آورده و گندم ها را پاك گردانيده        
  . آيا چنين كسي نادان نيست؟ـاست درون گندم بريزند 

  ٭٭٭
ا بـا   ر يكي از ايرادهايي را كه بر اين بدعت زشت اروپائي داشتيم اين بود كه چون داستان تـاريخي                    ...

  شـود كـه خواننـدگان       بـر دارد و باعـث آن مـي         آميزند اين خود زيان بزرگـي را در        درهم مي  افسانه
  .... يندياد را بجاي تاريخ بياد خود سپارند و در اينجا و آنجا باز گونافسانه هاي بي ب

اسـت كـه در آنجـا افـسانه بافيهـا كـرده و              » االنقالب العثماني « يكي از رمانهاي جرجي زيدان رمان       
يكـي  بتازگي . كار شورش عثماني ساخته است دست اندر » شيرين« و  » رامز« يكمرد و يكزن را بنام      

و قهرمـان شـورش     آيـا رامـز و شـيرين د       « : از خوانندگان الهالل چنين پرسشي از آن مهنامه نموده          
  »عثماني هنوز زنده اند و آيا كنون را در كجا هستند؟

  !مهنامه پاسخ داده كه رامز و شيرين دروغي بودند
پرسد كه آيا سود آن دروغ پردازيها چه بود؟ آيا از چه راهـي مـي تـوان آن                   ب الهالل   ةكسي از نويسند  

  !ز مغزهاي ايشان بيرون آورد؟ رمانهاي شما جا گرفته ادروغها را كه در مغزهاي خوانندگاِن
  ٭٭٭

يكـي   هـر .  يكي از سوژه ها كه بدست اين دروغ پردازان افتاده زندگاني رضاشاه و كارهـاي اوسـت                 ...
 گمراهي نويـسندگان تـاريخ خواهـد        ةدروغ ديگري ميسازد و بچاپ ميرساند كه هرآينه در آينده ماي          

  .دبو
ان بسيار درازي نوشته در اين زمينـه كـه رضاشـاه            مثالً بتازگي در يكي از آن نامه هاي هفتگي داست         

 سـيمتقو دسـتگير   ةبآذربايجان رفته و يكشب ميهمان سيمتقو گرديده و در آنميان دريافته كه انديش        
 بيـشرم آنـرا بـا آب و تـاب بـسيار             ةنويـسند . گردانيدن اوست ، و با زيركيهايي خود را رها گردانيـده          

.  سيمتقو در آنجا باشد وكه رضاشاه برود هيچگاه نبوده استمينويسد در حاليكه از ريشه دروغست و     
هنگاميكه رضاشاه بروي كار آمد سيمتقو با دولت ميجنگيد و در ميانـه خونريزيهـا ميرفـت ، و چـون              
پس از سالها شكست خورد گريخته از ايران بيرون رفت و چون بنام زينهار خواهي بايران بازگشت در                  

  !.چه زماني بوده كه رضاشاه بميهماني او رفته است؟پس در . همانروزها كشته شد
  ٭٭٭

 سخني  جا دارد سرانجام به فيلم ساختن و نمايشنامه نوشتن مي رسد          » خاطره « اينسخن  چون  
اين امروز براي خود گرفتاري جداگانـه اي گرديـده زيـرا پايـة بيـشتر فيلمهـا                  . نيز در آن زمينه برانيم    

 فيلمها و سـينماها      در آنحال  گرددنويسي ترك   رمانعادت  اگر   :  مي انديشند   كساني  اينست  و رمانست
 زيرا از تاريخ جز همبستگي هاي سياسي و سپاهيگري موضـوع ديگـري كمتـر                .نيز تعطيل خواهد بود   

  .بدست ما رسيده و در آنحال تاريخ را بروي پردة سينما كشيدن نيز كميهايي خواهد داشت
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نخست بايد پرسيد آيا فيلم ساختن خود خواستي است . اينست سخن ما در اين زمينه خواهد بود
  اسـت يـا    » هدف« به سخن ديگر آيا فيلم ساختن       ! يا بدستياري آن ما خواستي را برآورده مي سازيم؟        

   !؟»وسيله« 
) يـا نمايـشي   (اگر كساني خواسته باشند از تكه اي از تاريخ ، مـثالً زنـدگاني اميركبيـر ، فيلمـي                    

خ همة جزئيات زندگاني و كارهاي كسان بدست نيامده و نوشـته نـشده يكـي از                 بسازند ، چون در تاري    
يا جلو پندار را باز گزارده و صحنه هاي بسياري را از گفتگو و ديگـر                : اين دو راه را در برابر خود دارند         

يـده  چيزها از خود ببافند و يا آنكه دربند تاريخ و راست و ناراست رويدادها بوده جز آنچه بيگمـان گرد   
سـود  )  تـاريخ  يروايتگر (ييداستانسرا را بفيلم در نياورند و براي پيوندانيدن بخشهاي گوناگون فيلم از          

  .جويند
 نويسندة فيلمنامه يا نمايشنامه همان كار رماننويس را مـي كنـد و در ايـن                  ، در آن شيوة نخست   

هر حال چه كتاب باشد چـه       كتاب از بيهودگي و زيانمندي آن سخنها رفته و ايرادها گرفته شده و در               
  .فيلم چه تئاتر ، آن ايرادها جاي خود را دارد

هرچـه ارج و بهـا در تاريخـست و آنچـه            .  كه دروغ آميختن به تاريخ از زيانكاريهاست       ستدانبايد  
 دانسته شود كـه   اينست اگر   . سبب مي شود بر دلها اثر كند از رهگذر آنست كه آن را راست مي دانيم               

  .تداش بافته هاي فيلمنامه نويس است ديگر آن اثر را بر دلها نخواهد  ازاريخ و نيميتاز فيلمي نيمي 
كتـاب و  . يمگمان نباشبدارج تاريخ بسته به اعتماديست كه به آن داريم ـ يعني تا زمانيكه به آن  

ا گسيخته فيلم و تلويزيون و روزنامه و اينگونه چيزها نيز بايد چنان باشند كه رشتة اعتماد مردم به آنه
اساساً اين اعتماد در هر يك از رشته هاي زندگانِي يك توده همانست كه نيكخواهـان آن تـوده     . نگردد

بـه برنامـه هـاي تلويزيـون و      اخبـاِر روزنامـه هـا ،    اعتماد مردم به: همه درپي بهبود و افزودن به آنند  
اعتمـاد بـه    ،  اسـت ديـده بـاني   زير شتبهدااينكه  بهاعتماد به اجراي قانونها ، راستِي آگاهيهاي آنها ،    

استاندارد ( ، به ساختگي نبودن كاالها  و آشاماكبه سالم بودن خوراكبانكها و امن بودن پس اندازها ، 
چه از مـردم باشـند چـه از         (  و خودخواهان   هوسرانان  ، بوارونة ايشان ... و  ، اعتماد به آينده     ) بودن آنها 

گردانند همين   مي مالد لگ بيباكانهتهاشان آنچه پروا نميكنند و      همواره بر سر رسيدن به خواس     ) دولت
  .مي كشند توده اي كه بي اعتمادي بر سرشان سايه افكنده هر روز زيان آن را. اعتماد همگانيست

يكي از سرچشمه هاي بي اعتمادي دروغ است و در يك توده هرچه دروغ كمتر اعتمـاد فزونتـر و     
 در ميان گفتگوهـاي      بكار بردن   دروغ با تاريخ    بستن به  ت ميان دروغ  پس چه فرقس  . زندگاني آسوده تر  

  ! روزانه يا در معامالت؟
اگر چند دروغـي بـه كتـاب و         . با دروغبافيها آلودن زمينة بي اعتمادي را فراهم مي سازد          تاريخ را 

فته را بمـردم    سينما و تئاتر و تلويزيون و روزنامه ها راه يافت ، ديگر چگونه مي توان اعتماد از دست ر                  
  سخن   به .ديگر راسِت او را نيز كسي باور نكرد:  چوپان دروغگو را همه مي دانند سرانجاِم! بازگردانيد؟
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ديگر اگر ما راه دروغبافي در تاريخ را باز گذاريم زماني خواهد رسيد كه مردم راستهاي تاريخي را نيـز                    
  .باور نخواهند كرد

 چرا تنها رماننويس و فيلمنامه نويس بلكه بايـد          در آنحال است ،   اگر دِر دروغبافي را بازگذاردن رو     
فرجـام چنـين كـاري      .  رويـدادها و سرگذشـتها دانـست        خبرهـا ،   هركسي را مجاز به دست بـردن بـه        

رسم بـر   چون    چنانكه فيلمهاي بسياري در سالهاي اخير از رويدادهاي تاريخي ساخته اند و            .روشنست
پيش چـشم   راست و درستي از تاريخ تكةشما مي بينيد كه هيچيك داستانهاي راست و مستند نبوده     

تماشاگر نياورده بلكه بيشتر يـك افـسانه ايـست كـه آقـاي فيلمنامـه نـويس بافتـه ولـي از مـردان و                          
كوتاه سخن آنكه تـاريخ سـوژة تـازه اي          . تاريخي نيز نامي مي برد يا به آنها نزديك مي آيد           رويدادهاي

د و همان افسانه بافيها را در قالبي نو به تماشـاگر بفروشـند و آنچـه هرگـز                   فرساينشده كه ايشان قلم     
  . داستانها و تاريخ استند راستِيرپروايش ندا

نتيجـه اي كـه از      آيـا اينـست آن    . دسازمردم را به تاريخ بـي اعتمـاد ميـ         گفتيم  اين همانست كه    
ـ   و فـيلم سـازي فـر        اصـل  آيا تاريخْ ! ميخواستيم؟ آميختن رمان و تاريخ    ـ  آنكـه     يـا  ستِع آن ن ايـ ة  وارون

 يا تاريخ سـوژه اي بـراي فـيلم سـازي          رود  بكار   فيلم سازي براي نشان دادن تاريخ      بايدآيا  ! ؟ستدرست
  ! ؟اشدب

آوردن سرگذشتهاي راست از ميان انبوهي از داستانهاي ساختگي         بيرون  همة تالش تاريخ نگاران     
 همان اندازه از آلودگيهـا       پردامنه تر مي گردد    وز هر ر  و مغرضانه است تا اين رشتة دانشي در حالي كه         

  و شن با گندم پس از بوجاريست كـه بـه آن            خاكدروغ را به تاريخ آميختن همان آميختن        . دور بماند 
در چنين حالي هم تاريخ را از ارج انداختـه ايـم و هـم مردمـان را بكارهـاي                    .  اشاره شده  در اين كتاب  

  . بيخردانه عادت داده ايم
اي گويا گمان داشته كه با يكي دو جملة خوشنما مـي توانـد دليلهـاي                » خاطره« چنين  سازندة  

دنبالـه اي نيـز دارد    » خاطره«  اين   ! زهي خوشگماني  !زهي ناداني . بس استوار اين كتاب را پوچ گرداند      
  .كنون به همين اندازه بسنده مي كنم. كه در جاي خود به آن خواهم پرداخت

  ١٣٨٨مهرماه   فرهيخت  
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