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   :  ويرايندهيادداشت
بناچار چند گونـه  .  داردذشتهگكنوني جداييهايي با ) رسم الخط(ـ بايد دانست كه شيوة نگارش      ۱

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

» ناشـناختگي « نوشته بوده و خواننده از روي معني ميبايست دريابد كه يـاي             » دوري« يا  » ياوري « 
  .هم داشته) نكره(

  يـا  » خانـة « كه نوشـته ايـم در اصـل بـصورت        » جامه اي « يا  » خانه اي « دوم ، واژه هايي مانند      
  .نوشته بوده» جامة« 

بـوده و   » مايـه « يـا   » نامـه « كه نوشته ايـم در مـتن        » ماية« يا  » نامة  « سوم ، واژه هايي مانند      
  .در آخر واژه را ميبايست خود از معني جمله دريابد» ي« خواننده تلفظ 

اينجا هـم  . نوشته بوده » خانها« كه نوشته ايم در متن گاهي       » خانه ها « چهارم ، واژه هايي مانند      
  .ميباشد» خانه ها« بلكه » خان ها« نه خواننده ميبايست از جمله دريابد كه براي مثال ، خواست 

اين . »بمردم« يا  » باين« در شيوة نگارش پيشين به واژه ها مي چسبيده ، مانند            » ب« ـ حرف   ۲
جز . كار علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشته اند

  نوشـته ميـشده ماننـد    » سـرهم « برخـي واژه هـا   . ده ايـم در برخي جاها ما آنرا به همـان حـال گـذار         
  .پاره اي را جدا نوشته ايم و بشيوة امروزي نزديك تر آمده ايم. »اينانرا« يا » درآنهنگامست« 

 آشنا گرديده اند توانايِي زبانها) مبحث(ـ كساني كه از رهگذر ترجمه يا آموزش دانشها با جستار     ۳
رويايي است و بايد با دگرگونيهايي كه در زندگاني روي ميدهد همگام            نيك ميدانند كه زبان يك چيز       

پـس  . و همدوش برويد و گسترده گردد وگرنه زبان بزودي در چنگال زمان گرفتار مانده خواهد پژمرد               
از جنبش مشروطه ايرانيان خود را در برابر صدها چيز تازه ، معني نو و واژه و اصـطالح ميديدنـد كـه                       

كساني اين را دريافته در جستجوهاشان فارسي را        . ال فارسي تواناي همگامي با آنها نبود      زبان پريشانح 
برخي از آنها هم بكوششهاي خام      . يافتند» اصالحاتي« با آن حال ، ناتوان از رساندن معنيها و نيازمند           

)  پيراسـتنِ  :زبان پاكه يا ب(دانسته شد كه اصالح . و نارسايي برخاستند كه خود تاريخچة جدايي دارد      
  .ليكن برخاستن به آن بيمايه نشدني بود. زبان ميبايست آغاز گردد

از آنسو كسروي بكـار بزرگـي برخاسـته و چنانكـه از ايـن كتـاب هـم ميتـوان دريافـت ، ميـدان                     
يـا زبـان    (نوشتن بزبان پيراستة فارسـي      .  و از اينرو بزبان نياز ويژه اي داشت        كوششهايش پهناورست ،  

چنانكه از نوشته هايش پيداست از روي هوس نبوده و علتهاي دانشي چندي او را بـه ايـن كـار                     ) پاك
براي آنكه ارج كوششها و پژوهـشهاي او در ايـن زمينـه دانـسته شـود كافيـست خواننـدگان                     . واداشته

ــ را   ١ـ كه براي كارشكني در برابر كوششهاي او بنيـاد نهـاده شـد             » فرهنگستان«  رنامةاريخچه و كا  ت
  .  بديده گيرند و آنرا با راهي كه وي گشود با هم بسنجش گذارند

                                            
در پيرامون زبان ، گفتار  ٢٣پرچم نيمه ماهه ، ص .  ـ نك ١

 I



 يادداشت ويراينده و فهرست عنوانها

اگر هم در آغاز دشوار مينمايد از عادت نداشتن خواننده اسـت و بـزودي او                » زبان پاك « خواندن  
  .و در همان حال روان و شيواستدرخواهد يافت كه اين زبان ، توانا 

ايـن هنگـامي بهتـر    . در ساية اين زبان در هفتاد سال گذشته ، فارسي دگرگونيهايي را بخود ديده      
آشكار مي گردد كه آشنايان بزبان پاك ، كتابها و روزنامه هاي دورة رضاشاهي را با نوشته هاي امروزي      

  .انونمندي برداشته را دريابندبسنجش گذارند تا گامهايي كه فارسي بسوي رواني و ق
برخـي جملـه هـا را       . ـ چند تيتر را براي بخش كردن گفتار به تكه هاي كوچكتر ما افزوده ايـم               ۴

  .اينگونه تأكيدها جز در جاهايي كه يادآوري كرده ايم همه از ماست. براي تأكيد پر رنگتر نوشته ايم
  .متن اصلي جدا شده، از [ ] يا نشانة » و« ـ يادداشت هاي ويراينده با ۵

  ۱۳۸۸فرهيخت   . م                    
farhixt@gmail.com           

   
  

  عنوان/ صفحة پيمان  شماره  سال  صفحه            فهرست عنوانها
  

  ١٥    ١  ٣  ١         )بيماري گزارش( نادانيها 
  )نكوخويي و بدخويي(  ١  ٣  ٧      ..چارة زشت خوييها را چگونه بايد كرد؟

  )نكوخويي و بدخويي(  ٤  ٣  ١٣      .بدا حال مردميكه پندسرايان فراوان دارند
  )نكوخويي و بدخويي(  ٤  ٣  ١٣    . نكوخوييستةپايندگي يك توده بيش از همه در ساي

  )خرده گيري و پاسخ آن(  ٨  ٣   ١٥             سخن و پند

  ) گفتار در انجمن ادبي /  (٥٧٠        ٩  ٢  ١٨ .ره نيكو باشددر آيين زندگاني آن چيز را نيك مي شناسند كه از هر با

  
  

  
  :دوره هاي ماهنامة پيمان 

  
  ١٣١٨ تا آبان ١٣١٧آذر :  سال پنجم       ١٣١٣ تا آبان ١٣١٢آذر : سال يكم 
  ١٣١٩ تا اسفند ١٣١٩فروردين : سال ششم        ١٣١٤ تا آذر ١٣١٣ديماه : سال دوم 
  ١٣٢١ تا خرداد ١٣٢٠تير :  سال هفتم        ١٣١٥  تا اسفند١٣١٤بهمن : سال سوم 

   ١٣١٧ تا خرداد ١٣١٦خرداد : سال چهارم 
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  نادانيها
  ارشزبيماري گ

  
رشته نادانيها را كه ميان ايرانيان رواج دارد از سوگند و دشـنام              اي پارسال پيمان يك    ه در شماره 

   ديگـر  ةرشـت  اي امـسال بيـك     ه و خود را بنده ناميدن و مانند اينها يادآوري كرديم و اينك در شماره             
بايـدش خوانـد و بـيش از همـه كـسان           » ريبيما« مي پردازيم و در اين شماره يك ناداني را كه خود            

  .چيزخوان و باسواد گرفتار آن هستند يادآوري مي كنيم
. ناميدند مي »باطنيان« در قرنهاي نخستين اسالم گروهي در ميان مسلمان پديد آمدند كه آنانرا             

 اي   آن كه هركس در مي يابـد درون نهفتـه           آشكارِ زيرا چنين ميگفتند كه هر چيزي گذشته از بيرونِ        
 اينان گفته هـاي پيغمبـر        ، از جمله . نيز دارد كه جز ايشان ديگران آن درونهاي نهفته را در نمي يابند            

اسالم و آيه هاي قرآن را از معناي آشكار خود بيرون برده براي هر يكي معناي شگفت ديگري درسـت     
  .نام داشتند» درونيان« مينمودند و از اينجهت بود كه باطنيان 

ميتـوان گفـت زيـاني را    . ين گروهي هستند كه در تاريخ اسالم و ايران پديد آمده اند  اينان شومتر 
راستي هم اينست كـه اينـان مـشتي         . دسته بمسلمانان و ايرانيان رسانيدند بدترين زياني بوده        كه اين 

 ة خيره سر بيش نبودند و از آن آسايش و آرامش كه در جهان آنروز پديد آمده بود و تـود                    ةمردم ديوان 
خواسـتند آن دسـتگاه     و خرسندي زندگي بسر ميدادنـد اينـان ناآسـوده شـده همـي           يمردمان بخوش 

اينگونه بدنهادان فراوانند كه چون گروهي را آسوده و شـادان ديدنـد در              . آرامش و آسايش را بهم زنند     
دم كـژ « و » بـدنهاد « ايناينـد كـه بايـد    . دل خود رشك برده و بر بهمزدن دستگاه ايشان مي كوشـند        

  .نام داد» سرشت
داستان باطنيان دراز است و كسانيكه تـاريخ خوانـده انـد ميداننـد اينـان در ايـران بخونخواريهـا                     
برخاستند و صدها و هزارها كسان را با خنجر و دشنه خون ريختند و زماني رسيد كه در سراسر شرق                    

نيـز رسـيد كـه هنـوز در         نام باطني يا فدايي دلها را بلرزه مـي انـداخت بلكـه شـهرت ايـشان بغـرب                    
با اين همه هنگاميكه مغوالن بايران رسـيدند ايـن آدم كـشان    . ديكسيونرها نام ايشان ياد كرده ميشود   

بيغيرتانه خود را بدست آنان سپردند و اينزمـان دانـسته شـد كـه آن آدمكـشيها جـز از راه ديـوانگي                        
١.نبوده

                                                           
دين را افـزار هوسـهاي      ،  گذشته از گزارشگري كه با آن       .  ، گفتار شانزدهم ديده شود     راه رستگاري ـ براي آگاهي بيشتر كتاب      ١

 به خرد را نيـز بيهـوده پنداشـته          ، اينان گرويدن  ) نيز رسيدند » اباحيگري« تا آنجا كه دسته اي از ايشان به         (خود ساخته بودند    
گفتـه شـده كـه فـدائياِن ايندسـته عـادت دود كـردن               . پيروي بيچون و چرا از فرمانهاي سران خويش را بايسته مي دانسته اند            

واژة . از اينـرو ايـشان را حـشاشيون نيـز ناميـده انـد             . حشيش داشته اند و اين ماده در بكار بـستن فرمانهـا كـارگر مـي افتـاده                 
assassin =) ـ و. در زبانهاي اروپايي از اين نام گرفته شده) آدمكش  
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 از ايشان در ايـران و هنـد بـاز نمانـده و              باري باطنيان نابود شدند كه امروز جز دسته هاي اندكي         
ولي يادگارهاي  . اينان مشتي مردم بيكاره و نادان ميباشند و با آن باطنيان چندان مانندگي بهم ندارند              

 كيـشهاي  .بسيار شومي ازين گروه در جهان اسالم و ايران بازمانده كه هنوز زيانهاي فراوان در بـر دارد          
ند و ديگر شهرهاي اسالمي پديدار گرديـده هـر يكـي سـهم بزرگـي از                 پراكنده كه امروز در ايران و ه      

  .باطنيگري را دارا ميباشد كه ما در جاي ديگري از اين گفتگو خواهيم داشت
گفتيم باطنيان هر سخني را بمعناي آشـكار    . در اينجا مقصودمان گفتگو از يك چيز ديگر ميباشد        

 و اين كار را با همة آيه هاي قرآن و احكـام ديگـر               آن نگرفته معناي دروني ديگري برايش ميتراشيدند      
 ايرانيان يادگار مانده و كنون هم هزارها بلكه مليونها كـسان         ةاين شيوه تا امروز ميان    . اسالم مي نمودند  

                 رده يـك معنـاي     اينكار را ميكنند كه هر سخني را كه ميشنوند آنرا از معناي روشن و آشكار خود در ب
 ة بيماري مغز نميتوانـد بـود ايـشان آنـرا مايـ     ةراشند و اين شيوه كه جز نشان    شگفتي از پيش خود ميت    

  .برتري فهم و دانش خود جلوه گر ميسازند
ا آقاي فاضل يا آقاي اديب مگر از سنخ عاميانست كـه از سـخني كـه ميـشنود                يآري آقاي حكيم    

 خـود آكنـده دارد      ة سـين  او با آن دانش و آگاهي كه در       . !؟همان معني را كه عاميان مي فهمند بفهمد       
بايد همواره از ديگران جدايي كند و هرگز به آن معنايي كه عاميان از جمله اي مي فهمند خرسـندي                    

  . جايگاه فضل و دانش اوست پيدا كندةننمايد بلكه خويشتن معنايي را كه شايست
١ زيرا سخن . راستي هم اين كسان مغزهاشان بيمار است.نام ميدهيم» بيماري گزارش« ما اين را 

 زندگيست و ما بيشتر كارهاي زندگي را بدستياري آن انجام ميدهيم بايـد              ٢كه يكي از دربايست هاي    
مثالً اگر مـردي بپـسر خـود        .  كارها از هم خواهد گسيخت     ةجز بمعناي آشكار آن نپردازيم وگرنه رشت      

وشيهاي خود خـرج كـرده   و آن پسر پول را گرفته و در راه خ        » اين پول را بگير و گوشت بخر      « : گويد  
من مغز سخن شما را يافتم كه ميخواستيد خوش باشم و فربه گـردم              « : پاسخ پدر را هم چنين بدهد       

  ! آيا كار پدر با چنين پسر فيلسوفي بكجا خواهد رسيد؟» و بر گوشت تنم بيافزايم
ردم و كاالهـاي    فالنـشب در اللـه زار دكـاني را بـاز كـ            « :  آگاهي اقرار كنـد      ةيا اگر دزدي در ادار    

 ةولي سپس چون بمحكمه مي آيـد دربـار        » گرانبهايي از آنجا بيرون آوردم و بيك مرد بزرگي فروختم         
مقصودم از الله زار فالن مدرسه بوده كه خود « : گفته هاي خود دست بدامن گزارش زده چنين گويد 

اي گرانبهاي اخالص و معرفت و      الله زار معارف الهيه ميباشد و من در آنجا دكان دل را باز كرده كااله              
  آيـا قاضـي بـا چنـين دزد         » عبوديت را بيرون آوردم و آنرا بخـدا كـه بزرگتـرين بزرگانـست فـروختم               

  !عرفان بافي چه رفتاري را پيش خواهد گرفت؟

 
.بمعني تأويل و تفسير و تعبير هر سه مي آيد و مقصود ما در اينجا تأويل مي باشد» گزارش« ـ  ١

٢ـ الزم ـ و= الزم بودن ، دربايست =  دربايستن 
   

 ٢



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

                                                          

نه اينست كه سامانها بهم خورده      ! اگر همة كارها ازينسان باشد جهان چه حالي پيدا خواهد كرد؟          
 ه اي بسياري از اينان بدبختي شان از آنجا آغاز شده كه در جواني پار            ! واهد گسيخت؟ رشته ها از هم خ    

  ، حـادث ،  حوزه هاي درسي گرديده و يا گرفتار برخي كتابها شده و يكرشته كلمـه هـايي را از قـديم                     
،  كـشف   ، عـرض  ،جـوهر ،  مركـب   ،بـسيط ،  كون  ،  وجود  ،   معرفت   ، حقيقت    ،  مجاز  ،  ممكن  ، واجب

ها جز در بـازار سـخن بـافي خريـداري نـدارد و در               از آنجا كه آن كاال    انند اينها فرا گرفته و      شهود و م  
د كـرد از اينجهـت هميـشه درپـي          نـ سراسر عمر براي يكبار هم باشد مصرفي براي آنهـا پيـدا نخواه            

 دستاويزند كه ميدان يافته هنري از خود نمايند و اينست كه هر شعر ياوه يا هر سخن بي معنايي كه                   
  :  مثالً اين شعر .بخواني عنواني بدست آورده بسخن بافي خواهند پرداخت

  ازل فرزند من باشد ابد فرزند فرزندم   منم معلول بيعلت كه علت كشف پيوندم
ي بيش نبوده و يا آنكه فهميده و دانسته آنرا           ا  آن ديوانه  ةاز ياوه ترين سخنهاست و چه بسا كه گويند        

 انجمن ها بخوانيد خواهيد ديد چه معنيهـاي   اي  اينحال اگر شما آنرا در پاره       با  ، ياوه و بيمعني سروده   
بارها رويداده كه عبارتي بغلط خوانده شده و بي معني در آمده ولي كساني از . دور و درازي در ميآورند  

  سـپس پـرده  تا. اينان براي آن عبارت غلط معناها از خود بافته و پافشاري كرده اند كه مقصود اينست             
نيز بارها رويداده كه كـساني شـعري يـا          . از روي كار برداشته شده و شكل درست عبارت بدست افتاده          

 از پيش خود بافته و آنرا بنام ديگري خوانده و ايراد گرفته اند و اينان بپاسخ گويي برخاسـته                     اي جمله
ونگي بيرون آمده و     بيجا يكرشته معني هاي باال بلندي سروده اند تا سپس چگ           ةبراي همان عبارت ياو   

  . شرمساريشان گرديدهةماي
روزي در جواني ياد دارم كسي چنين كاري كرد و شعر بسيار بيمعنايي را كه خـودش بافتـه بـود      

آقاي فـالن مـن     « : آقا خاموشي نتوانسته چنين گفت      . نزد يكي از آن بيمار مغزان خوانده ايراد گرفت        
دانـم    اساتيد قيمت بايد گذاشـت ايـن بيـت مـن نمـي             كردم بكلمات بزرگان و    شما را عاقل تصور مي    

اگـر مـن حـاال      . گوينده اش كيست ولي از خود كالم پيداست كه از يكي از اساتيد بزرگ صدور يافتـه                
آقا آنقدر ياوه بـافي كـرد كـه بيـا و     » ..معناي آنرا براي شما شرح بدهم از عمل خود نادم خواهيد بود؟  

  .را بميان نهاده آقا را شرمنده گردانيمتماشا كن و ما ناگزير شديم راستي 
سال كه نكوهش از زشـت گوييهـاي         ما در اين دو   .  نيست كه ميگوييم اينان بيمار مغزند      ١بيهوده

  بينيم هر عبارت زشتي را كه از فالن گيريم ميمي لفان ايراد ؤ م ايشعرا در پيمان داريم و يا بر پاره

 
ــ ١ ــي    ـ ــه معن ــوده را ب ــسنده واژة بيه ــان ، نوي ــالهاي نخــست پيم ــا در س ــت« همان ــرده » بيعل ــار ميب ــز بك ــردن . ني ــار ب   بك

  در » بـراي هـر معنـي يـك واژه و بـراي هـر واژه يـك معنـي                  « : واژه هاي فارسي در معنيهاي درست خود و بكار بستن قاعدة            
.)  ديـده شـود  نوشته هاي كسروي در زمينة زبـان فارسـي  كتاب . (نوشته هاي وي در مدت چندين سال و به آرامي انجام گرفت 

  :پس واژه هاي زير رفته رفته جاي خود را يافت و در معنيهاي پايدار خود بكار رفت اينست س
هرجا از  / . بيعلت= بيشوند  ) / باعث(علت  ) = همچون بلند (شُوند  ) / محرك(علت  = انگيزه  / نتيجه  = هوده  / بي نتيجه   = بيهوده  

ـ و . رده ايمخواسته شده آن را با حروف خوابيده آو» بيعلت« واژة بيهوده معنِي 

 ٣
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از اين  «  ،»اين شعر معناي ديگر دارد« : گ پاسخ ميدهند گوينده يا نويسنده بگواهي مي آوريم بيدرن   
 اي نادانان مگر ما ناگزيريم كه از فهم و دانش و دريافت خـود چـشم     ١.»جمله مقصود چيز ديگر است    

ي نخـورده دم    اگر اين راست باشد كه كساني مِ      . پوشيده گفته هاي نازيباي ديگران را بزيبايي درآوريم       
كـسي  . ابكاري نكرده نام نابكاري روي خود گزارده اند اين ديگر بدتر خواهد بود از ميخواري زده اند و ن     

  . تا چه اندازه فرومايه و بي ارج باشد كه دزد نباشد و نام خود را بدزدي در جهان شهره گرداند
چـرا نفـرين بـرو      : ديگـري گفـت     . اين داستان معروفست كـه يكـي بـر يزيـد نفـرين ميفرسـتاد              

در : آنكس گفـت    ! ه خدا برو نبخشيده باشد و شما در پيش خدا گناهكار نشويد؟           از كجا ك  ! ميفرستي؟
مـن خواهـد    جاييكه خدا گناه آن خونخواري ها را بر يزيد ببخشد گناه ايـن نفـرين كـردن را هـم بـر        

  .بخشيد
 باده خواريها و نابكاري هاي آن كـسان بگـزارش           ةدر جاييكه شما دربار   : در اينجا ما نيز ميگوييم      

در جاييكـه مقـصود آنـان از        !  بدگوييهاي ما گزارش را دريغ مي گوييد؟       ةردازيد پس چرا در زمين    مي پ 
و از » گداي در حقيقـت « بوده مقصود ما نيز از گدا       »  حقيقت ةميكد« و از ميكده    »  محبت ةباد« باده  

! دريغ گوييد؟ پس چرا بيعدالتي بكنيد و گزارش از ما         . ميتواند بود » فروتن و خاكسار  « پست و بدنهاد    
  !بهرحال خدا مانندگان شما را از ميان ايرانيان كم گرداند كه ننگ جهان مي باشيد

منظور نكوهش  . لفان نيست و نميخواهيم بآن زمينه درآييم      ؤمقصود در اينجا بدگويي از شعرا و م       
نخيزد نخواهـد    انجمنها نرود و با دسته هائي بگفتار و پيكار بر           اي پارهه  كسي تا ب  . است» گزارشگران« 

  .دانست اين بيماري چگونه توده هاي شرقي را گرفتار نموده و خردها را پست گردانيده
 تكانهايي كه ايران خورده باز هزارها و ده هزارها كسان را ميتوان پيدا كرد كـه ايـن                   ةامروز با هم  

تگي نـدارد و از     مردك بكوچكترين كاري شايـس    .  خود ساخته اند و آنرا هنري مي پندارند        ةكار را پيش  
  سرپرستي خاندان خود نيز سرباز ميزند و همواره در پي آنست كه انجمني باشـد و چنـد تنـي گـوش                      

  .فرا دارند و آقا عبارتي يا شعري را عنوان نمايد و داد ياوه بافي دهد
شـما هـر عبـارتي را بدسـت مـن      : يكي با من چنين ميگفت    . اين بدتر كه آنرا هنري مي پندارند      

.... ه جور معني از آن بيرون مي آورمبدهيد د
يـك عبـارتي راسـت يـا دروغ پيـدا نمـوده             .  ديگر اين نادانيها را با عبارتهاي عربي دارند        ةيكدست

در اين زمينه چندان نادانيهـا      . چندان سخنان ياوه در پيرامون آن از خود بيرون ميريزند كه بيا و ببين             
  انا مدينه العلم و « آن يكي عبارت . انه خواهد خواستشده كه اگر گفته شود خود آن يك كتاب جداگ

 
آن چنـان   (» اينهـا معـاني عرفـاني دارد      « : از اينگونه جمله ها كم نمي شنويم        . ـ امروز هم اين نادانيها بجاي خود بازمي ماند        ١

  مقـصود از شـاهد و معـشوق آنچـه كـه مـن و تـو                . مقصود از مي ، شراب و الكل نيست       « ،  !) نيست كه من و تو بآساني بفهميم      
مـي گردنـد تـا دكـان        » تطهيـر « بدينـسان شـاعران بـدآموز       . »اقي و باده و خرابات معاني ديگري دارند       مي پنداريم نيست ، س    
  ـ و! روي فريبكار سياه و دهانش شكسته بادا !.. پرسودي بسته نگردد

  

 ٤
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را گرفته و شهري با چندين هزار محله و دروازه در آسمان پديد آورده و براي يـك محلـه                    » بها   با علي
» بـاء بـسم اهللا    «  اين يكي برخود مـي بالـد كـه دربـارة             ١.پاسبان يا خداوندي با نام و نشان ياد نموده        

حـب  «  : ةسومي جملـ  . و هنوز معني هاي اين يك حرف را بپايان نرسانيده         چندين جلد كتاب نوشته     
  را »...كنـت كنـزا مخفيـا     « چهـارمي عبـارت دروغ      . را در چهار جلد تفسير نموده     » الوطن من االيمان  

  ! فسوسا از ديوانگي! دريغا از ناداني! عنوان يك مثنوي درازي گرفته
 گزارش نموده و هرچه بيـشتر سـخنان بيـسر و تـه              اينان مي پندارند يك عبارتي را هرچه بيشتر       

پديد آورند دانش و هنر خود را فزونتر نشانداده اند ولي بي پرده بايد گفت بيخردي و ديوانگي خـود را        
  .نشان داده اند

مي گوييم عيب آن كجي فهمها و پستي خردها و          .. عيب اين كار چيست؟   : كساني خواهند گفت    
   كه از قرنها شـرق را   ايآيا درماندگي و بيكارگي. ان رفتن تفاوت نيك و بـد  از مي ورواج ننگين كاريها 

آيـا ايـن    !  آيا در هزار سال پيش شرقيان اينحال را داشتند؟         ! اينگونه نادانيهاست؟  ةز نتيج جفرا گرفته   
  ! شرقيان بوده؟ةهمه كج فهمي و تباه انديشي از نخست بهر

از آن پديد ميآيد و كم كم بر خردهـا كـارگر افتـاده              يك ناداني چون رواج گرفت نادانيهاي ديگر        
  .آنها را از رونق مياندازد و كار بجايي ميرسد كه با چشم ديديم و هنوز فراموش نكرده ايم

آنهمه كارهاي بيخردانه و عادتهاي نكوهيده در ايران و ديگر شهرهاي شرق كه تـا چنـدي پـيش                   
آيـا نـه    ! چرا زير بـار آن ننگـين كاريهـا ميرفتنـد؟          ! د؟افتن ي رواج داشت چرا مردم بدي آنها را در نمي        

  !آيا هميشه حال شرق آنچنان بوده؟! اينست كه خردها از كار افتاده بوده؟
كساني در شگفت هستند كه از ايران مردي بدعوي امامت يا پيغمبري برخاسـت و بـا آنكـه يـك               

تي را ايـن يـك ننـگ تـاريخي بـر      راس٢. درست و بامعنايي نمي سرود هزاران مردم باو بگرويدند      ةجمل
  .. ولي آيا اين كار بيجهت بود؟! ايرانست

 مس و زر نگزارند و صدها كسان در آن بازار مس را بجـاي زر خريـدار                  ةدر بازاري كه تفاوتي ميان    
در چنين بازاري چه شـگفت كـه مـس رواج گيـرد و              ،  باشند بلكه مس را بهتر بپذيرند تا زر و نقره را            

  !ن كاالي خود را در برابر آن از دست دهندبازاريان بهتري
 ايرانست كه سخنان پيچيده و بي معني را بهتر پذيرفته كساني از پيش خود              ةاين رسم هزار سال   

 و آنها را نقل هر انجمن مي سازند و اگر كسي سخنان سـاده و               براي آن معناهاي دور و دراز ميتراشند      
  كشوري چه شگفتي داشت كه مردم فريب ياوه بافي هايِ          در چنين . رواني سرود چندان باو نميپردازند    

شنيدنيست كه چون در تبريز آن مرد را در مجلس ناصرالدين           ! گروند؟ب مردي را بخورند و باو       نادرسِت
   محمد شاه بآزمايش كشيدند با آنكه سرشناسترين ماليان را در آنجا گرد آورده بودندميرزا وليعهِد

 
ـ و. براي آگاهي بيشتر كتاب بهاييگري ديده شود. ـ اشاره ايست به بافندگيهاي سيد كاظم رشتي ١

ـ و. عليمحمد باب استـ اشاره به سيد  ٢

 ٥
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 پيچيده و زشتي كه از شيخ بهايي مشهور است  عبارتاز جمله. او كرده اندبيمعني ترين پرسشها را از 
 از كـار گـشاده      گرهـي كسي نگفته آيا از ايـن پرسـشها چـه           . و بجاي لغز بكار ميرود آن را پرسيده اند        

  !گيرم كه او پاسخ اين پرسشها را ميداد آيا مردم بايستي او را بامامت يا پيغمبري بپذيرند؟! ميگردد؟
  فهـم و هـوش تـوده را در         ةكساني كـه رشـت    ود نمونه است كه چگونه ناداني چيره بوده و          اين خ 

 با اينحال پيداست كه تـوده تـا     .ست داشتند جز بسخن بازي و اينگونه بيهوده كاريها نمي پرداختند          د
  .چه اندازه گرفتار ناداني ميشد

 بود و يادگارهايي كه از آن زمـان          زبوني و تيره روزي ايران     ةآن زمانها دور  :  نمي گوييم    بيهودهما  
  .بازمانده بايد امروز همه را نابود ساخت وگرنه از زيان آنها نخواهيم رست

اگر بايـستي   .  انبوه سروده شده   ة اين عبارت براي تود     ، »حب الوطن من االيمان   « عبارت  : ببينيد  
 معناي آن بنويسد آيا     ةارمعناي آن را كسي نفهمد تا پس از هزار و سيصد سال ماليي چهار كتاب درب               

  » لغـز بـافي   « اينـان از كـج فهمـي مـي پندارنـد مگـر پيغمبـران                ! چه سودي از آن منظور مي شـد؟       
اي نادانان اگر مقصود پيغمبـر از  ! مي نمودند و بايستي ديگران پيدا شوند و لغزهاي آنان را شرح دهند       
مگر مردم را دست انداخته     ! بگويد؟آن عبارت جز معناي ساده و آشكارش بود آيا خودش نمي توانست             

ها چـه    با ديگر باء  » باء بسم اهللا    « آيا  ! بود كه سخني بگويد و معناي نهاني ديگري از آن منظور دارد؟           
  !مگر قرآن جز بزبان مردم سروده شده؟!  تفاوتي دارد كه چندين جلد معني را در بر داشته باشد؟

ن بسنده كنند و دستورهاي آنرا بكـار بـسته مـردان            آيا اين بهتر است كه مردم بمعناي سادة قرآ        
معناي آشكار » حب الوطن من االيمان« : درستكار و گردنفراز و پاكدامن و غيرتمند باشند و از عبارت        

آن را گرفته بآبادي كشور و ميهن خود بكوشند چنانكه در قرنهاي نخستين اسالم مي كردند يـا آنكـه                    
تاب معني تراشيده و از بهر حب الوطن چهار جلد گزارش نويسند ولي             براي باء بسم اهللا چندين جلد ك      

نميدانم اينان از سـادگي و      ! نه گامي در راه ميهن دوستي بردارند و نه دستوري از قرآن را بكار بندند؟              
  ! و ناداني پافشاري دارند؟كج فهمي چه زيان ديده اند كه اينهمه در راست فهمي

 آن نبايد گرفت و هر سـخني را         ة جز بمعناي ساد    را هر گفته اي   : از گفتار خود نتيجه مي گيريم     
اگر سخني معناي   .  سخني جز نشان ناداني نمي تواند بود       گزارِش.  آن نبايد گفت   ةجز براي معناي ساد   

  .روشن ندارد بايد آنرا كنار نهاد يا دور انداخت
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   بدخويي ها نكوخويي ها

  ..د؟ها را چگونه بايد كرزشت خويي ةچار
  

پـاره اي نيـز   .. براي چه در پيمان گفتگو از نكوخوييها و بدخوييها نميـداريم؟ : كساني مي پرسند  
اينان مقصود ما را در نيافته اند       . گفتارها در اين زمينه مي نگارند و از ما چاپ آنها را خواستار ميگردند             

  . سويي مي توانيم پيچيد خود راهي را مي پيماييم و آزادانه بهرو چنين مي پندارند ما بسِر
. پيمان براي آن نيست هر سخني را خوش داشتيم بنگاريم و يا درپي خشنودي اين و آن باشـيم                  

 روشني اميدوار نباشـيم و خرسـندي        ةرا پيش گرفتيم و در هر كاري تا بنتيج         اين راه » بنام خدا   « ما  
  .تيم هرگز باز پس نميگرديمخدا را در نيابيم آن گام را بر نميداريم و هر گامي را كه برداش

كسانيكه بمردم ياد نكوخويي ميدهند نخـست بايـد         . نكوخويي بنياد ميخواهد  : در اين زمينه هم     
 زنـدگي   هِردوم آيين خردمندانه اي از ب     . دين روشني بايشان بيآموزند و از پندارها سبكبارشان گردانند        

پس از اينهاست كـه گفتگـو از   . ها پاك سازندوييپراكنده گسوم دلها را از زنگ بدآموزيها و       . برپا كنند 
  .نكوخويي و زشت خويي نمايند و سودي از آن اميدوار باشند

. چه فراوان سخن كه در ايـن زمينـه رانـده گرديـده            .. ر گفتگو از اين زمينه ها نشده؟      گدر ايران م  
.  آنهمه نگارشها ميشودكنون نيز. هميشه هزاران واعظ گوشها را پر مي كرده. ليف يافته أهزارها كتاب ت  

.  حكمت آميـز از بـر مـي دانـد          ةهر پينه دوزي صد جمل    . هر شاگرد دبيرستاني دم از پيشوايي مي زند       
  !. انبوه گرفتار پستي ها مي باشند؟ةپس از چيست كه باز تود

  ميـان نبـوده و دلهـا همـه زنـگ بـدآموزيها و               آيا نه از آنست كه چون ديـن و آيـين درسـتي در             
كنونهم ما هرچه بگـوييم پهلـوي گفتـه هـاي           !  ييها داشته از گفتن سودي بدست نيآمده؟      پراكنده گو 

  !ديگران خواهد خوابيد؟
  :من گزند آنرا با مثالي روشن گردانم . بدتر از همه پراكنده گوييهاست

ميان دسته اي از روستاييان از راهي رسيده         اگر سه تن بر سر چهار راهي ايستاده باشند و در اين           
» اي راهروان راه اينـست « ه ديگري روانه شوند و آن سه تن يكي دست راست را نشانداده آواز دهد         برا

اي « : ســومي فريـاد بــرآورد  » اي بـرادران راه اينـست  « : ديگـري دسـت چــپ را نـشانداده داد زنــد    
.. ا ميكنند؟ آيا آن روستاييان چه حالي را پيد      » را در پشت سر گزارده ايد باز گرديد        روستاييان شما راه  

نه اينست كه گيج شده در مي مانند و چه بسا كه پراكنده شوند و هر چند تني راه ديگري را گيرند و                       
  .!؟هر كدام در راهي كه مي رود دلگرمي نداشته پس از پيمودن مقداري دوباره باز گردد

 را بگويـد     آنهـا  ة كودكي اگر پدرش دستورهايي دهد و مادرش وارون        ! پراكنده گويي  ةاينست نتيج 
بـار خواهـد آمـد و يـا آنچـه را كـه بـا         خيره سربيگمان هيچيك را فرا نخواهد گرفت و بچه اي كج و       

  . و زشتكاريها هرچه دليرتر خواهد گرديدهادلخواه خود سازگار است ياد گرفته بر پستي
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ري كـه  پس چه ميخواهيد از توده اي كه ده گونه كيشي در آن رواج گرفته و از قرنها هر زبـان آو     
از چنـين تـوده اي چـه    !  مردم رواج داده؟ةبرخاسته سخناني بنام پند و دستور زندگاني بهم بافته ميان 

  !داشت؟ نيكوخويي را اميد توان
چـه  . كساني از خوشبختي ايران مي شمارند كه هزاران گوينده و نويسنده از اين كشور برخاسـته               

 پراكنده گوييهـا    ةچه بدبختي باالتر از اين كه در ساي       . د بدبختي ايرانيان هم آنان بوده ان      ةدانند كه ماي  
چه بدبختي باالتر از اين كه راه پيـشرفت و فيـروزي را بـروي ايـن        ! مردم را گيج و آواره گردانيده اند؟      

  ! گرانمايه بسته ساخته اند؟ةتود
يـري و    از گوشـه گ    .بايد كـار كـرد و روزي دريافـت        : اين دين مي گويد     . ايران دينش اسالم بوده   

 هميشه دهنـده    .آنان چيرگي يافت    با دشمنان جنگ كرد و بر      . زير بار ستم نرفت    .بيكاري دوري گزيد  
  زندگي بود و پيِ    ةانديش نبايد در :  در برابر اينها كساني برخاسته چنين دستور داده اند           .بود نه گيرنده  

نج خرابـات   كـ اه يـا در      خانقـ  ةكاري رفت يك لقمه از هر راهي بدست آمد بآن خرسند بوده در گوشـ              
 بجـاي جنـگ بـا دشـمن بـا        . گدائي را عار ندانـست     . خود ساخت  ة فروتني و ستمكشي را شيو     .بيآسود

  . هميشه گيرنده بود نه دهنده.خويشتن جنگ نمود
. نام دهـيم  » زهر كشنده « بدآموزيهائي است كه بايد آنها را       . ردي مي باشد  هنوز اينها چيزهاي خُ   

  ولـي در ايـران صـدها بـدنهادان پيـدا           . ه بر كوشش و كارداني آنـان ميباشـد        پيشرفت هر توده اي بست    
شده اند كه بمردم درس جبريگري مي آموخته اند و اين پندار را چنان در مغزها جا داده اند كه امروز                     
هم مردم بهنگام هر پيشآمد دشواري دست بدان پندار زده خود را از كوشـش و چـاره جـوئي آسـوده                      

  .ميگردانند
رانيان از هوشيارترين و شايسته ترين توده هاي شـرقي ميباشـند ولـي مـن بارهـا آزمـودم كـه                 اي

بسياري از ايشان در چهل سالگي و پس از آن گيج سر ميگردند و خرد خود را ميبازنـد و باعـث آن را                        
ي دليل اين سخن آنكه بيسوادان يا آنانكه درپـ        . جز آلودگي بكيش ها و دستورهاي پراكنده نميشناسم       

 از اين گيج سري و درماندگي آسوده انـد و در آنـان خويهـاي                 ، كار و پيشه بوده كمتر كتاب ميخوانند      
  .ستوده را بيشتر مي توان يافت

 تا دوازده و سـيزده سـال پـيش كـه جنـبش              .گزارش سي سال اخير ايران در پيش چشم ماست        
 بازرگانـان و    و سـرفرازيها ازآنِ   مشروطه خواهي و آزادي در كار بود چون نيك بسنجيم بيشتر نيكيهـا              

 بيشتر  از آنسوي . بازاريان و برزگران مي باشد كه بآيين مسلماني بار آمده كمتر سروكار با كتابها دارند              
 . دانشوران و اديبان است كه شايد هر يكي صد كتاب بيشتر خوانده اند             پستي ها و ننگين كاريها ازآنِ     

ادبـا و    « ةنداختن مجلس را مي كشيد در آن هنگـام همـ           برا ة كه محمد عليميرزا نقش    ١٢٨٧در سال   
از هر سوي در تهران گرد آمده در مجلس نمايندگي داشتند و يا بروزنامـه نويـسي و كارهـاي                    » فضال  

   اينان الف جانسپاري در راه مشروطه مي زدند ولي چونةاز دو سال پيش هم. ديگري مي پرداختند
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 ةاز آنـسوي تـود    .  رسوايي نبودند  ةنگي نمودند ديگران جز ماي    روز آزمايش رسيد بجز چند تن كه مردا       
  .كم سواد چه در تهران و چه در تبريز جانبازي و مردانگي دريغ نساختند

فالن نماينده يا بهمان روزنامه نويس پس از دو سال خودسـتايي و الف زنـي چـون غـرش تـوپ                      
ه و پس از چند روزي از محمد علـي          برخاست در كنجي نهان گرديده و شبانه خود را بسفارتي رسانيد          

 سفارت از ايران بيرون رفت و تا در ايران كشاكش برپـا بـود او در                  غالمِ يراهمميرزا خرج راه گرفته به    
ولي يار محمدخان كرمانشاهي كه يك ايراني گمنام بيسوادي         . استانبول و ديگر شهرها سورچراني كرد     

 ميكرده در ايـن هنگـام چـون فريادهـاي مجلـس را              بيش نبود و چنانكه ميگويند سالها سبزه فروشي       
هران نمودند و چون در قم داستان بمباردمان و         تشنيد خونش بجوش آمده همراه برادر خويش آهنگ         

 آن  ةويراني مجلس را دانستند اسب و ابزار خود را فروخته از راه نهاني خود را به تبريز رسانيده در هم                   
  .ن همدست و همگام شدندجانبازيها و مردانگيها با تبريزيا

  !..اگر اين از پراكنده گوييهاي كتابها نيست پس از چيست؟!  آيا اين تفاوت از كجا برخاسته؟
  ٭٭٭
  

 آن آزادي   اينان نميداننـد كـه    .  اروپاييان يكي از نيكيها مي شمارند      ةكساني آزادي انديشه را ميان    
  . آن مي باشدةيان همانا نتيج ايرانةهميشه در ايران بوده و اين سستي و پراكندگي ميان

ايـن چـه    !  بـدبختي  ،پراكندگي  ،   نابساماني    ، ديوانه بازي : بگوييد  .. آزادي انديشه؟ : چرا ميگوييد   
 سخنان زهر آلودي بهـم      ي پوچ مغزي و هر بلهوس كج انديش       ةكاريست كه ما ميدان دهيم هر ميخوار      

١!اهي مردم گردند؟ گمراهي و تبة توده پراكنده سازند و مايةبافته در ميان

 ميدان مي كنيد با آنكـه يقـين داريـد يكايـك ايـشان بنگهـداري                 ةشما چون فوج سپاهي را روان     
خويش و ديگران خواهد كوشيد و سستي بخود راه نخواهد داد باز آزادي بآنان نميدهيد كه هـر يكـي                    

  كـه ناگزيرشـان   بل.  دستورهايي دهد و يا تنها تنها در جنـبش و كوشـش سـرخود باشـند     ، كه خواست 
فرمان پيش روند و با يك فرمان پس نشينند و همه يكباره آتش افروزنـد و همـه    مي سازيد كه با يك    

چرا كه رهاييشان بهم بسته و هرگاه يكي خطايي كرد ديگران را هم در خطر               . يكباره خاموشي گزينند  
  .خواهد انداخت

نه آزادي مي توان داد كه هركه هرچه پس چگو! آيا زندگاني يك توده بي ارجتر از آن مي باشـد؟  
  !.. ناروايي كه از دلش برخاست بر زبان براند؟ةخواست بگويد و هر انديش

 
يا بهتر (بي مرز و اندازه » آزادي« بكار مي رود و خواست از آن جلوگيري از  » خفقان« بيشتر در برابر    » آزادي گفتار « ـ امروز   ١

حال آنكه در اينجا معنِي هرج و مـرج و پراكنـده گـويي و از آن بـدتر بـدآموزيش                 !. خودكامگان است ) لگام گسيختگي : بگوييم  
اگر مي توانست ، چه جاي تبـصره هـا و     . آزادي گفتار و مطبوعات بيگمان نمي تواند بي مرز باشد         .  شده و نكوهش رفته    خواسته

اين يكي از نمونه هاي بدفهمي در ميان ما ايرانيان است كه كوششي براي ! اما ـ اگرها در قانون مطبوعات كشورهاي جهان بود؟ 
   ، دانستن معناشان نمي كنيم ولي چون سخن از آنها بميـان آيـد مـي بينـي چنـان                     دست يافتن به آزادي و دموكراسي يا باري       

  ـ و. بي مرز و اندازه شان نشان مي دهيم كه معنايي جز هرج و مرج از آن در نمي آيد
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ايـن  . ما در نگهداري تن خود اين نمي كنيم كه بهر كسي راه دهيم دستور خوراك و رفتـار دهـد    
 از روي علـم پزشـكي       نان نيز نه از روي انديشه و پندار خود بلكه         آكار را خاص پزشكان مي شماريم و        

  !آيا آسايش و رستگاري يك توده تا باين اندازه ارج ندارد؟. دستورهايي مي دهند
در توده اي كه انديشه آزاد بود و هر كسي آنچه انديشيد توانست بگوش مردم برساند بلهوسـان و                   

 تبـاهي و    ةيفريبكاران از هر سو برخاسته سخنان زهرآلودـ سخناني كه شنوندگان را خوش آيد ولي ما              
در هر زمان صدها بدنهادان هستند كه بر آسـايش  .  مردم پراكنده ميسازند   ةتيره روزي آنان باشدـ ميان    

صدها آزمندان هـستند كـه      . و رستگاري مردم رشك مي برند و اينست بگمراه كردن آنان مي كوشند            
  صـدها  . نـان برباينـد   تن بكار و كوشش نداده هميشه خواستارند ساده دالن را فريفتـه نـان از دسـت آ                 

  ... . توده لذت مي يابندةتيره درونان هستند كه از كشاكش و دو تيرگي ميان
 پريشاني و پراكندگي مردم مي گردند ةدر توده اي كه آزادي انديشه باشد اينان بكار برخاسته ماي      

ن ميرسـد كـه     رگان و بي آزرمـا     كم كم نوبت بي   . و با وارونه گوييهاي خود توده را گيج سر مي سازند          
ـ                       ةبراي زشت ترين خويها فلسفه مي بافند و بر روي زشتي آنها پرده كشيده بـزور شـيرين زبـاني ميان

  .چنانكه در شرق كرده اند و چنانكه در اروپا مي كنند. توده رواج ميدهند
يي را كـه از     در شرق كار بآنجا كشيده كه براي بيكاري و مفتخواري عذرهايي تراشيده اند و گدا              

 هرگونـه   ةبيغيرتـي و نـاپروايي را كـه مايـ         . رواج داده اند  » عبادت و رياضت  « بدترين گناهانست بنام    
 گريـه و زاري را در برابـر         .نام نهـاده فلـسفه بافيهـا كـرده انـد          » دم را غنيمت شمردن   « پستي است   

از اينگونه  . برآن وا داشته اند   دشواريها و اندوه ها كه خود درماندگي و نادانيست بنيكي ستوده مردم را              
  .پستي چندانست كه بشمار نيآيد و از ياد برخي از آنها ما را شرم مي آيد

در غرب نيز چنانكه مي بينيم بـراي دزدي و نابكـاري و سـتمگري و آزمنـدي و دروغبـافي و دو                       
نند كـه   رويي  و پيمان شكني و هر گونه زشتكاري فلسفه ها مـي تراشـند و كـار را بجـايي مـي رسـا                        

و چون مقصود گفتگو از غرب نمي باشد بهمين اشاره بسنده نمـوده  ١. نيك و بد نگزارندةسرحدي ميان 
  .بر سر سخن خود مي رويم

٢  نزديـك مـي شـده    ما مردي را مي بينيم كه در داستان دلگداز مغوالن بهنگاميكه دشمن بعراق   
هر گريخته و زنان و كودكان خود را بي پناه           لخت و پا برهنه كه پيروان او بودند از ش          شبانه با درويشانِ  

با آنكه اگر مي ماند و مردانگي از خود مي نمود چـون عنـوان پيـشوايي                 . بشمشير خونخواران واگزارده  
  داشت شايد شهر را نگه ميداشت و صدها هزار مردان و زنان را از نابودي رها مي ساخت بهرحال

 
نِگ كنايه از دالر است كه برنـگ سـبز مـي باشـد ، همـس     ( !God is green :مثالهايي از اين فلسفه بافيها در ميان غربيان  ١ـ

  يعني بازرگاني جدا !Business is businessيا .) با پول هر كاري مي توان كرد: جمله ايست كه در ميان ايرانيان رواج يافته 
  ـ و! رواست... در آن دروغ ، نيرنگ ، دورويي ، پيمانشكني و : از كارهاي ديگر است و از نيكي ها پيروي نمي كند 

ـ و. و اسپهان و همدان و كرمانشاه از شهرهاي بزرگ آن بشمار بودهاست كه ري » عراق عجم« ـ خواست  ٢
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.  خود را نيز همراه سازد و باري اينـان را آزاد گردانـد    مي توانست كه چون مي گريخت زنان و فرزندان        
 آن بـدتر كـه      .ولي از پست نهادي و بيرگي اين را هم ننموده و تنها با يكمشت پيروان بيكاره بدر رفته                 

خويشتن اين داستان را با آب و تاب بسياري ياد مي كند كه تو گويي كار بسيار پر ارجي را انجام داده                      
  .يگر بر پستي و فرومايگي او مي باشدكه اين خود گواه د

كنون ببينيد كه چنين كسي يكي از پيشوايان بوده و صد سخن بهـم بافتـه بنـام پنـد و دسـتور                       
 پستي و بي ارجي خود بـوده و مـردم      پندها و دستورهايي كه درخورِ    .  مردم رواج ميداده   ةزندگاني ميان 

  ..!؟ استزادي انديشه بوده آةآيا اين جز در ساي! را نيز همرنگ خويش مي خواسته
  ٭٭٭   

  
پندآموزاني كه بوده اند اين شيوه را داشته اند كه امروز كرداري را خوش داشته و زبان بـستايش                   

آنكـه امـروز درس     .  آن را گرفته همين رفتار را كنند       ةفردا وارون . آن باز كنند و هرگز اندازه نگاه ندارند       
 نتوانستي سزايش دهي آن سنگ را نگاهدار تا هنگاميكه        اگر ستمگري سنگ بر سرت زد و        « : ميدهد  

:  فردا مي گويد     وهم» ند آنزمان سنگ را بر سرش فرو كوب       كروزگار دست او را ببندد و در چاهش بيف        
تو و طنبور او هر دو شكست چـون سـر تـو خـود بخـود                  اگر مستي با طنبور بر سرت كوفت كه سر        « 

كسته ميمانـد مـشتي زر نيـز بدسـت آن مـست بريـز تـا                 بهبودي خواهد يافت ولي طنبور همچنان ش      
دو رويي و نـامردي مـي كـشاند و ايـن            ه  آن كينه توزي بي اندازه كه كار را ب        » طنبوري خريداري كند  

  ! بدكرداران مي افزايدنوازش بيجا كه بر خيره سرِي
جز يك نيزه حاتم در جنگي « :  حاتم مي آورد ازآنكه دهش را مي ستايد افسانه هاي گزافه آميز  

اي حاتم نيـزه ات را بمـن        : يكي برگشته چنين گفت     . بدست نداشت و با آن دشمنان را دنبال ميكرد        
  !آيا چنين دهشي ستوده ميباشد؟»  او نيزه را بدست دشمن سپرد.بده

ما در زمان خود مي بينيم كسي كه امروز هواداري از زنان را شيوة خود ميسازد و از ناداني حدي                    
   اندك رنجـش زبـان نكـوهش بـاز نمـوده زنـان را               ةپذيرد فردا در ساي     براي زنان نهاده نمي    را كه خدا  

  .مينامد و صد زشتي بر آنان ميشمارد» اژدها« 
 او را برگيرند و اندازه نگـاه ندارنـد   ةاين را نيكي ميشمارند كه چون خويي را ميستايند آخرين پاي     

ولـي اينگونـه پنـدآموزي      .  را فزونتـر خواهنـد گردانيـد       چنين مي انگارند از اين راه رواج آن نكوخويي        
  .نتيجه هم جز گيجي مرم نميتواند بود.  نه پندآموزي ،بايد اين را هوس بازي نام داد. خطاست

١ ميدهنـد و   چه خواهيد گفت به خراباتيان كه همـه درس بـي پروايـي            . هنوز اينان نيكو بوده اند    
  !ا گفته هاي آنان با دستورهاي ديني چه سازش دارد؟آي! مردم را از نكوخوييها رميده ميسازند؟

 ةآيا كسانيكه هم آنها را ميشنوند و هم اينها را بياد مي سـپارند جـز گيجـي و درمانـدگي نتيجـ                      
  !ديگري خواهند برداشت؟

 
توجه ـ و= ـ پروا  ١
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آيا در زندگي   : شما كسي را كه با اين كتابها و با كتابهاي ديني سروكار داشته گير آورده بپرسيد                 
 پاسخي داد گفتگو را     هو هرگاه زيركي نمود   . دچه بسا كه از پاسخ درمانَ     ..  پيش بايد گرفت؟   چه راهي را  
  !خواهيد ديد سخن هاي رنگارنگ بميان مي آورد. دنباله بدهيد

نيز اگر در رفتارها باريك بين شويد خواهيد ديد بـسياري از اينـان پيـاپي خـوي خـود را عـوض                       
  !. آن پراكنده گوييها ميباشد؟ةآيا اينها جز نتيج.  خود ميدهندميسازند و بهر كجا رنگ ديگري برفتار

ما از گفته هاي گويندگان و نويسندگان آنچه را كه نيك است گرفته و آنچـه را          : كساني ميگويند   
 : ةاين سخن را هميشه در برابر نگارشهاي پيمان تكرار نموده گاهي نيز آي            . كه بد است دور مي اندازيم     

ـ       . را گواه پندار خود ميگيرنـد     » ين يستمعون القول فيتبعون احسنه    فبشرعبادي الذ «   اولـي ايـن آيـه ب
ن بنـدگان مـن      آ مژده بده بر  « : د  ي آن را بگيريم ميفرما    ةاگر معناي ساد  . مقصود ايشان سازگار نيست   

اين آيه دربارة كسانيست كـه چـون دو سـخن           » كه سخن را شنوده نيكوترين آن را پيروي مي نمايند         
اما كسانيكه بياوه گويان پردازند و بر گفتـه هـاي زشـت             . ا شنيدند نيكترين آن را پيروي نمايند      نيكو ر 

كدام بدآموز است كه در ميان سخنان .  قرآني نمي باشندة مژد آنان خرده نگيرند چنين كساني درخورِ     
  !زهرآلود خود گفته هاي نيكي را نيآورد؟

 آن گفتـه هـا     مگر چه نيـازي بـر     ! كشان را بپذيرند؟  ايشان بخشوده گفته هاي ني     آيا بايد مردم بر   
  !دارند؟

پس چـرا همـين     ! وانگاه مگر توده ميتواند نيك را از بد باز شناسد تا ما بدآموزان را آزاد بگزاريم؟               
چرا نميگزاريم هر ناداني به پزشكي برخيزد و مردم هر درمـاني            !   پزشكان روا نميداريم؟   ةرفتار را دربار  

اگر توده مي توانـست نيـك از بـد بـاز            !  ت از ايشان پذيرفته ناسودمندها را نپذيرند؟      را كه سودمند اس   
  !شناسد ديگر چه نيازي به پيشوايان و راهنمايان داشت؟

اين خود نمونه اي از پستي خردهاست كه كـساني بچنـين سـخن زبـان بـاز ميكننـد و در برابـر                       
  !ايران براندازيم ايستادگي مي نمايند پراكنده گوييها را از ةكوششهاي ما كه ميخواهيم ريش

 پراكنده گوييها را و بـدآموزيها را كـرد و           ةدر ايران بايد نخست چار    : از سخن خود نتيجه بگيريم      
وگرنه صد پند كه شـما      .  آنها پاك نمود و پس از آنست كه ميتوان ياد نكوخوييها داد            دلها را از آلودگيِ   

 آنها  ة قلندري اثر هم   ة برانيد يك شعر خراباتي يا يك جمل        كوشش و گردنفرازي و جانسپاري     ةدر زمين 
  .را از ميان بر ميدارد

ــن     ــم و اي ــه اي ــيش گرفت ــان پ ــا در پيم ــين راه را م ــودههم ــدآموزيها و   بيه ــا ب ــه ب ــست ك    ني
ديگران نيز اگر راستي را هوادار ستوده خوئي هستند و          . پراكنده گويي هاي گذشتگان نبرد مي نماييم      

تي و درستي و گردنفرازي و دادپروري و نيكوكاري در ايـران رواج گرفتـه سـستي و                  همي خواهند راس  
دوروئي و بيپروايي رخت بربندد بايد ياري از ما دريغ نگفته در اين نبرد همدست باشند وگرنه          تنبلي و 

  .بآرزوي خود نخواهند رسيد
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  نكوخويي و بدخويي
  .بدا حال مردمي كه پندسرايان فراوان دارند

  
  .ديگران از كم داشتن پندسرايان مي نالند بايد شرقيان از فراوان داشتن آنان بنالنداگر 

 هـر    ، در سرزميني كه گويندگي پيشه اي بوده و هر نادان و درمانده اي زبان بگفتـار بـاز داشـته                   
كسي آن خيم يا كردار را كه با نهاد سست خود سازگار مي يافته بستايش آن برخاسته است و هرچـه                     

چه بسا كه خيمـي را امـروز سـتوده و           . ه ستوده يا نكوهيده اند گزافه را از اندازه بيرون ساخته اند           را ك 
  .اينانند كه مردم را از خويهاي ستوده بي بهره گردانيده اند. فردا آن را نكوهيده اند

ـ                        ا گفتگو از خويها بايد از روي بنيادي باشد و اين كار هركس نيست در اين بـاره سـخن برانـد و ب
دوباره يـادآوري مـي كـنم سـخنان پرگزافـه و         .  گرداند هاي پريشان و نارساي خود مردم را بيرا        ه گفته

  .پراكنده كه در اين زمينه در كتابهاست بايد از آنها چشم پوشيد
  
  

   . نكوخوييستةپايندگي يك توده بيش از همه در ساي
  

 ة تـوده بـيش از همـه در سـاي     كه بنياد زندگي بر كشاكش نهاده شده پايندگي يك         ]ي[در جهان 
بدانسان كه درختـي تـا سـخت و اسـتوار نباشـد در برابـر                .  استواري ايشان گردد   ةخويهاييست كه ماي  

  .تندبادها ايستادگي نتواند يك مردم نيز تا استوار نباشند پايدار نخواهند ماند
 مي پندارند هاسست نهاديكساني خوشخويي را خنده رويي و چرب زباني و چاپلوسي و اينگونه 

  .اينان سخت نادانند و خوشخويي جز از اينهاست. و يا ساختن با هر نيك و بد را هنري مي انگارند
  .براي يك توده پيش از همه خوييهايي مي بايد كه استوار و پايدارشان گرداند

ــي   ــدار م ــتوار و پاي ــوده را اس ــك ت ــه ي ــست؟ آنچ ــد چي ــي ... گردان ــرت ،آزادگ ــري ، غي   ، دلي
  .پافشاري، شتگي از خود گذ

  .سخنداني و دانشمندي و هنروري و اينگونه عنوانها را در اين زمينه ارجي نيست
تاريخ بهترين گواه است كه هر مردمي كه داراي ايـن خويهـاي سـتوده بودنـد در جهـان گرامـي                 

  .زيسته بر ديگران برتري يافتند و آنانكه سست نهاد و فرومايه بودند زير پا ماليده شدند
  . تاريخ ايران و يونان و روم را بخوانيد.ردمان باستان نگاهي بياندازيدبر م

 غيـرت و  ةايرانيان كه آنهمه كشورها گشادند و قرنها خداوند آسيا بودند اين برتري را جز در سـاي           
  .مردانگي نيافتند

 ١٣



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

                                                          

ي  اندكي در برابر سپاه انبوه هخامنـشي پافـشاردند جـز ميـوة غيـرت و دليـر                  ةيونانيان كه با هم   
٤لئونيداس. نچيدند ٣ ٢ سيستوكلي و ثم  . ايشان فراوان بودندة ميان١ سيستدي و آر  و ملتيادس

پس از چيرگي اسكندر كه كشور پهناور ايران آزادي خود را باخت تنها غيرت و دليـري يكمـشت              
اشكاني بود كه كشور را از دست بيگانگـان برهانيـد و سـپس هـم مـشت آهنـين روميـان را از آسـيا                          

  .دبرگرداني
 خـود را ميخـورد و آنهمـه         ة دلگداز مغول كه ايران سيلي سـستخوييهاي دويـست سـال           ةدر پتيار 

  گزندها بمردم رسيد و آنهمه رسـواييها بـار آمـد ايـن تنهـا تيمـور ملـك و شـمس الـدين خطيـب و                           
 آن سستي هـا نبودنـد و ايـن هنگـام مردانيگهـا            ةجالل الدين خوارزمشاه و چند تن ديگر بود كه آلود         

اين داسـتان بهتـرين راهنماسـت كـه آدميـان           ! دند و از آن طوفان رسوايي روسفيد بيرون جستند        نمو
  ! داراي كدام خويها باشند تا در روز سختي در نمانند

 تيمور اگر ده تن غيرتمند همچون شاه منصور پيدا مي شدند دسـت آن خونخـوار را از                   ةدر حادث 
  !ها روي نميدادايران بر مي تافتند و آنهمه گزندها و كشتار

٥  ولي شاه منصور و شمس الدين و تيمور ملك و جالل الـدين            .  سرافكندگي ايرانست  ةاين ها دور  
  . سرفرازي ايرانيان خواهد بودةهمواره نامهاي ايشان ماي

در قرنهاي ديرتر آيا جز غيرت شاهان صفوي و دليري و جانفشاني ايلهاي بيابان نـشين بـود كـه                    
  .از اينگونه گواهي ها در تاريخ فراوانست! آشفتگي بسامان آورد؟ايران را پس از قرنها 

در جهان آسيبي بدتر از آن نيست كه توده اي خونشان از جوش افتاده از سست نهادي با نيك و 
بد سر كنند و از كج انديشي فروغ و تاريكي را يكي بشمارند و بيخردانه همواره ناله از چرخ و روزگـار       

      .نمايند
  

  
  
  
  
  

 
١   ـ وLeonidas ـ
٢   ـ وMeltiades ـ
  ـ و Aristeides يا Aristidesـ ٣

  ـ و Themistocles ـ٤
را  كـه ايـن سرگذشـتها        خدر پيرامون تاري  خوانندگان توانند كتاب    . ـ در پيمان سرگذشتهايي از اين چهار بزرگمرد آورده شده         ٥

  ـ و.  ببينندنيز در خود دارد
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١خن و پندس

  
 گناهها هست كه گذشته از آنكـه         اي پاره. لغزشها يا گناهها كه از مردم سر مي زند يكسان نيست          

كار نكوهيده ايست از پاكنهادي و آزادگي دور است و از هركه سرزد مردم او را فرومايه مي شـمارند و                     
ولـي هـر    . و نمـي شـود     بكـار ا   ]اي[هم چـاره  ) توبه  ( سخت خوارش ميدارند و از پشيماني و بازگشت         

  .گناهي چنين نميباشد
اگر از اين گنـاه پـشيمان شـد و از           . مثالً كسي با ديگري دست بگريبان شده و او را زخمي نموده           

دشمن خود دلجويي كرد دامن خود را پاك گردانيده و هرگز پاكنهادي و آزادگـي او لكـه دار نخواهـد                     
 براي مـردم سـرود چندانكـه مـي بايـد پنـدش كـارگر        بود و هرگاه مرد دانايي بود و سخناني بنام پند  

از دزد و كاله بردار هرچند بازگشته باشـند         . ولي دزدي و كالهبرداري اينچنين نمي باشد      . خواهد افتاد 
  .كسي اندرز نخواهد شنود

  دزدي و راهزني هر دو دارايي مـردم را ربودنـست ولـي مـردم هميـشه دزد را پـست تـر                       : ببينيد  
 آزادگـي و پاكنهـادي از بـدترين         ةي كه شايد كساني آن را گناه نمي انگارند از ديـد           گداي. مي شناسند 

همين حال را دارد چاپلوسي و ستايش كردن و پول گرفتن و ماننـد اينهـا كـه بـا           . گناهها بشمار است  
  . مي كاهديآزادگي و مردانگي سازش ندارد و از ارج هر كس

 بود و با اينهمه پندسرايي نيـز كـرد همانـا آبـروي               آنها ةاينگونه بدكاريهاست كه چون كسي آلود     
  . را برده]آموزي[پند

اين در نهاد هر كس نهاده كه چون پندآموزي را ديد گرفتار پستي هاست پند او را نمي پـذيرد و                     
سـخن تـا از دل پـاكي برنخيـزد دلهـا را تكـان               رازيست آسماني كـه     . بلكه بر بدكاري دليرتر ميگردد    

  .سرشت آدمي سرشته و ما هرگز نمي توانيم آن را ديگر گونه سازيم چيزيست در .نميدهد
پزشـكي  .  او در مردم اثر نـدارد      ة ما آشكار مي بينيم تا پندآموزي گردنفراز و پاكنهاد نباشد گفت           ...

 ةكه خود او پرخواري مي كنـد و هميـشه از درد معـده مـي نالـد كمتـر كـسي بدسـتورهاي او دربـار             
 پـدري كـه همـواره دروغ مـي گويـد پـسران پنـدهاي او را در پيرامـون              .كمخواري گوش خواهـد داد    
  .دراستگويي كمتر بكار مي بندن

انـدرز نـه از راه فهـم و دريافـت           . اندرز جز از جمله هاي دانش آميز است كه بگوينده اش ننگرند           
  .يي باشد پيشوااينست بايد اندرزگو پاكنهاد و درخوِر. بلكه از راه گرايش و پيروي كارگر مي افتد

 در پندآموزي بـيش از همـه        . و آبداري يك جمله ارج مي گزارند        نغزي آن در سخنبازيست كه به    
  .پاكنهادي گوينده در كار است

 
اين تكه پاسخيست به نامة يك خواننده كه ستودگي و ناستودگي خويهاي شاعر را از شعر او جدا مي گيرد و آنها را بر ايـن                          ١ـ  

  ـ و. در اينجا آن بخش از پاسخ را كه به پند و پندسرايي مربوطست آورده ايم. بي اثر مي پندارد
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ميگـويم ناگزيريـد چنـين      »  فالن سخن چكـاره بـوده      ةما چكار داريم گويند   « : د  يياينكه مي گو  
   ...كاري داشته باشيد

را بر شاعر عيب نميشماريد و چون بيك شاعري خرده          ) تناقض (وارونه گويي اين شگفت كه شما     
 آن را از همان شاعر پيدا مي نماييد و بـراي            ةويد وارون  مي ر   ، مي گيرند كه فالن سخن ناروا را سروده       

در ميـان  . عذرجويي برخ خرده گير مي كشيد و اين نميدانيد كه بار شاعر را سنگين تر گردانيـده ايـد               
رونه گويي كرد و چيزي را كه امروز ستوده روز ديگـري نكـوهش نمـود او را                  ياران خودتان اگر يكي وا    

 ةپـس از چيـست دربـار      .  هـايش بيـزاري ميجوييـد      هي مي شـماريد و از گفتـ       كيكمرد بي ارج و دمدم    
  !..گذشتگان اين اندازه پرت افتاده ايد؟

ازند و هـر     خود سـ   ةاين خود گرفتاري و بدبختي است كه در يك توده كساني سخن بافي را پيش              
پندار يا انديشه اي كه شنيدند يا انديشيدند برشتة نظم بكشند و پرواي وارونه گويي ننمـوده و دربنـد                   

تعلـيم و   « و چـون شـما گفتگـو را بـا           . چنين توده اي بـدترين گرفتـاري را دارد        . سود و زيان نباشند   
هرچـه  ) تربيـت (» هيخـت رفَ«  ةبستگي داده ايد من نيز ناگزيرم زيان همين ناداني را از ديـد            » تربيت

  :روشنتر گردانم 
ـ  گدر توده اي كه چنين كسان بيهوده گو و وارونه باف پيدا شدند دو آسـيب سـتر                   ايـشان   ة ميان

يكي آنكه گفته هاي وارونه و گوناگون را يـاد گرفتـه هركجـا هـر سـخني را كـه بـسود                       . پديد مي آيد  
خدا خوردنيها را براي    : سران خود يكبار مي گويد      مثالً پدري نزد پ   . خودشان باشد دستاويز مي نمايند    

ند تندرستي بود و تا مـي تـوان كـم           ببايد در : بار ديگر مي سرايد     . ده تا مي توانيم بايد بخوريم     يما آفر 
پسران ايندو سخن را گرفته اگر روزي خوراكي را مي پسندند آن يكي را عنوان مي كنند و اگر                   . خورد

  .ارند اين يكي را دستاويز مي گيرندزماني خوراكي را دوست نميد
اگر در حال مردم باريك بين شويد خواهيـد  . همين آسيب در ميان شرقيان هر زمان در كار است     

.  گرفته اند و هريك را در جاي ديگري بكار مـي برنـد             دلفان را يا  ؤديد گفته هاي رنگارنگ شاعران و م      
گر زمين را بآسمان دوزي ندهندت زيـاده از          « :كسي اگر دركاري تنبلي مي كند اين شعر را ميخواند           

اي نور چشم من بجز از ِكشته        « :در جايي كه آز برو چيره گرديده شعر ديگري بر زبان ميراند             » روزي
  .از اينگونه مثالها فراوانست» ندروي

چون ديدند كساني پند مي دهند ولي خودشان هيچگاه بكار نمي بندند چنـين           آسيب ديگر آنكه    
بعبارت ديگر  .  و يكايك آنان نيز همان رفتار را پيش ميگيرند         ارند كه پند تنها براي گفتن است      مي انگ 

  !بدا حال چنين توده اي: ردن كوتاه مي باشد كهر يكي زبانش به گفتن دراز و دستش از 
چه رسد باينكه   .  بدكردار بوده گفته هاي خود را بكار نبندند        جاييست كه پندآموزان    اينها در  ةهم

 گفتار  ة اندرزهاي خويش برشت   ي سرفرازي دانسته پهلو بپهلو    ةپندآموزاني همان كارهاي بد خود را ماي      
  !واي از چنين پندآموزاني! شند؟كب
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يان كه در قرنهاي گذشته از ايران برخاسته اند و از آنهمـه             اشما خودتان ببينيد از آنهمه اندرز سر      
  ... !؟ بودهسخناني كه سروده اند چه اثري در توده نمودار

شما سخن را تنها از راه آراستگي و نغزي آن بسنجش مي گزاريد و پرواي سـود و زيـان تـوده را                       
 زيبايي رنـگ و قـشنگي بـرش و دوخـت            ةدرست بدان مي ماند كه كسي رختي را تنها از ديد          . نداريد

و آنگاه پوشيدن   و پرواي آن ننمايد كه پارچه اش پوسيده و اندازه اش بسيار تنگ و نارساست                 بپسندد
  . آيين تندرستي ناسازگار استاآن در زمستان يا در تابستان ب

يداني كه كساني براي سخن آرايي باز كرده اند و ارجي كه بـسنجيدگي و آراسـتگي سـخن                   آن مِ 
بـراي ارجـداري سـخن      : مي گـويم    . سخن آراسته بد است   : نميگويم  . مي گزارند بنيادي از خرد ندارد     

سـخنگو تـا خـودش از آلـودگي      از جمله .بس نيست و چيزهاي ديگري نيز مي بايد     تنها آراستگي آن    
  .پاك نباشد گفته هاي او جز زيان سودي نخواهد داشت

  » ؟آيا آنچه علما و فقهاي ما تا بحـال گفتـه انـد عمـالً نيـز انجـام داده انـد                     « : اينكه مي نويسيد    
وانگهـي  . كار نبسته اند بد كرده انـد      ،   خود   ةبگفتاگر آنان هم    ! ما را با ايشان چه كار است؟      : مي گويم   

  گفتگوي ما از كسانيست كه نه تنها بگفته هـاي خـود كـار نبـسته انـد و نـه تنهـا بگناههـاي زشـتي                           
چنـين بيانگاريـد    .  گفتار كشيده اند   ةبرخاسته اند بلكه آن گناهها را پهلو به پهلوي پندهاي خود برشت           

ام مي نويسد در يكجا از همان كتاب داستانها نيـز از گـداييهاي              فقيهي كه در كتاب خود گدايي را حر       
مي كه كتاب در نكوهش قمار نوشته چانه لقيش گرفته داستانهايي از قماربازيهـاي              يا عالِ . خود بسرايد 

 فريادمـان ايـن اسـت كـه كـساني كـه       ةما هم!  آيا بچنين كساني چه ارجي ميگزاريم؟       ، خود نيز براند  
 ةييها و ديگر زشتكاريهاي خود را نيز هنر پنداشته و در كتابها آورده اند جز مايـ                چاپلوسيها و دشنامگو  

  .سرافكندگي ما نمي توانند بود
در شـگفتم آنهمـه   » كالم نكوهيده و نارسا نيز بخودي خـود از بـين ميـرود      « : نويسيد   اينكه مي 

ينلو و قاجار برف انبار شـده  گفته هاي پست و نكوهيده كه از زمان مغول و تيمور و قره قوينلو و آق قو           
  ! آسيب مردم گرديده چرا از ميان نمي رود؟ةو اينهمه ماي

وانگاه چنانكه در جاي ديگري گفته ام اين سخن بدان مي ماند كه ما هر كس را در پرداختن بـه                     
آنچـه درمـان سـودمند      ! چه عيب دارد كسان ناداني به پزشكي برخيزند؟       : پزشكي آزاد گزارده بگوييم     

تـوده اگـر يـاراي      باري اين نينديشيم كـه      .  مردم ميپذيرند و آنچه زيان آور است دور مي اندازند          است
  !شناختن درمان سودمند از درمان ناسودمند داشت ديگر چه نيازي به پزشك پيدا مي كرد؟

كسانيكه نيك و بد و زشت و زيبا هرچه بدهانشان آمده گفته اند و اين بر مردم اسـت كـه امـروز                       
 بـاز مـا ايـشان را بزرگـان و           ، هاي نيك و زيباي ايشان را از سخنهاي بد و نازيبـا جـدا گرداننـد               گفته  

 اين درست بدان مي ماند كه كارواني در راه كوري را پيشواي خويش سـازند و                  ، پيشوايان مي شماريم  
 خـرد چـه     آيـا چنـين كـاري بـا       . كج كرد او را برگردانند    را  خودشان نگهبان او باشند كه هر زمان راه         

   ...!سازش دارد؟
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  .در آيين زندگاني آن چيز را نيك مي شناسند كه از هر باره نيكو باشد

  
بايد دانست در آيين زندگاني آن چيز را نيك مي شناسند كه از هر باره نيكو باشد و هرآنچه تنها                    

گري خانـه اي در     تـوان :  روشـن گـردانم      يلاموضوع را با مثـ    . از يك باره نيكو باشد نيك نميتوان ناميد       
نجـا  يچون ا: ولي پليس آمده ميگويد . بيرون شهر ساخته كه از نظر معماري و نقاشي از شاهكارهاست  

پس آن عمارت   . دور از آباديست شايد كمينگاه دزدان بشود و ما نتوانيم آنجا را زير پاسباني نگاهداريم              
اين عمـارت در جـاي بـادگيري        : يگويد  ولي طبيب م  . آمديم پليس هم ايراد ندارد    . را نيك نتوان ناميد   

ولي . آمديم طبيب هم ايراد ندارد    .  پس آن عمارت نيك نشد     .نهاده از جهت آيين تندرستي بيمناكست     
ــه داري و صــرفه جوييــست ميگويــد   ــآيين خان ــاين دوري از شــهر بايــد : كــسيكه آشــنا ب   عمــارت ب

 كه هنگام شب چيزي دربايست شود        زندگاني را بقيمت هاي گران پيدا كرد و چه بسا          ١دربايست هاي 
پس عمارتي را هنگامي ميتوان به نيكي ستود كه از هر نظر نيك             . و نتوانيد آنرا از شهر خريداري نمود      

  .باشد
ولي بزازي  .  دوخته كه از جهت دوخت شاهكار صنعت بشمار ميرود         ]ي[ خياطي رخت   :مثل ديگر 

را نپسنديده ميگويد چون تنگ و چسبانست         آن يا طبيبي طرز  .  آنرا ديده ميگويد پوسيده است     ةپارچ
يا پاكمردي آنرا نكوهيده ميگويد رخت باين زيبائي باعث خواهـد بـود             . مانع رسيدن هوا به تن ميشود     

.  خـواري بينـد    ة آن بر ديگران كه رخت ساده و موهون دارند برتري فروشد و آنان را با ديد                ةكه پوشند 
  . خواهد بود كه ما آن رخت را نيك نشناسيم و پسنديده نداريمهر يكي از اين ايرادها كه بشود باعث

  

 
١ الزم ـ و= الزم بودن ، دربايست = ربايستن ـ د

 ١٨



  

  
  يا  گفتارهايي از ماهنامة پيمان

  
  

  احمد كسروياحمد كسروي
  
  

  ۱۳۲۱ تا ۱۳۱۲سالهاي   تهران          ماهنامة پيمان : چاپ يكم 
 ۱۳۸۸    خرداد  )اينترنت(             نشر الكترونيكي



  
  

  عنوان/ صفحة پيمان  شماره  سال  صفحه            فهرست عنوانها
  

  پاكخويي  ١،٢،٤،٥،٦  ٤  ١٩             پاكخويي
  ٩٥    ٢  ٤  ٤٠    .كساني نيكي را تنها از بهر گفتن ميخواهند

  ٣٠٤    ٥  ٤  ٤١        .هركاري از بهر نتيجه اي بايد بود

 I



  
  

   پاكخويي

  ـ١ـ
 ةايـن زمينـ   . پس نشستم  گامي برداشتم و گامي باز    . اين باره چيزي بنويسم    بارها مي خواستم در   

  .، مگر خدا ياري كند و كاري از پيش رود بسيار سختي است 
 بگـوييم و بگـذريم ، از آن هـيچ            ، كه خويهايي را بنيكي يـا بـدي سـتاييم          اين كار نه تنها آنست    

  . د بودسودي در دست نخواه
ـ بـد    بايد پيش از همه خردها را تكان داد تا نيـك و            ـ ارزد و بـه سـتوده خـويي ارج گ         نشناسب د و  ن

 بدآموزيهاي فراوان كه دلها را فراگرفتـه چـاره          و سپس بر آنهمه گفته هاي پراكنده        .باشند خواهان آن 
 وگرنـه بـا     .كـرد پس از اينهاست كه مي توان گفتگو از سـتوده خـويي             . جست و دلها را از آن پيراست      

هايي كه دلها را فراگرفته از شمردن خويهاي نيـك و بـد              پريشانگويي كه خردها راست و با        اي سستي
  ! چه بهره مي توان برداشت؟

اين شگفت كه كساني گفتارهايي دراين زمينه مي نگارند و مي فرستند تا در پيمان چاپ شـود و         
ن همه گفته هاي فراوان ، گيرم كه شما نيـز چنـد             اي: مي گويم   . چون نمي شود ، آزردگي مي نمايند      

اگر درست بنگريد ،    !  يان از ندانستن بدخويند؟   بدخومگر  !. يد ، آيا چه خواهد بود؟     ودسخني بر آنها افز   
  . بيشتر آنان خود پندآموزند و هريكي صد پند بر زبان دارند

وار است و اين كار هركسي      نگاه جدا كردن خويهاي نيك از بد اگر هم آسان مي نمايد ، بس دش              او
  .نيست به آنها بپردازد

 زندگي را هركس نمي تواند ، و كسان برگزيده اي مي بايد ، در               بدانسان كه شناختن سود و زيانِ     
  .اينجا نيز همانست

  يـك دسـته آنچـه خـود        . لغزشهايي كه ديگران در اين باره مي نمايند اگر بشماريم بـسيار اسـت             
يكي چون خـود سـست نهـاد اسـت و از            . ند ، دستور براي همه مي سازند      مي پسندند و يا نمي پسند     

 نام نهاده ، سخناني مي سرايد و يا دم از جبريگري زده ، كار بي نيازيكوشش و كار مي گريزد ، آن را  
ديگري كه آزمند است ، بر آن       .  اختيار را بيرون از دست آدمي وا مي نمايد         ةو كوشش را بيهوده و رشت     

  مردي كه تندخوست به مردم     . وا مي دارد  با يكديگر   وشانيده ، مردم را به كشاكش و نبرد         رخت ديگر پ  
، از ديگري كه پست نهاد است براي بردباري و شكيبايي انـدازه نمـي شناسـد      .كينه جويي مي آموزد   

  .يدااين گونه چندان فراوانست كه بشمار ني
 و بـر هـوس و       جهانيان پديد مي آورند    ديگري از آنچه برسر خودشان گذشته دستور براي          ةدست

  كسي كه به يك زن بدرفتاري دچار گرديده ، از همگي زنان.  خود رخت پندآموزي مي پوشانندةكين
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مـردي  . بد مي گويد و جمله هايي در نكوهش آنان مي پردازد و مردان را به بيزاري از آنان مي خوانـد           
د و هر كسي را به دوري و بي پروايي بـا خويـشان              كه از خويشان زيان ديده ، هميشه به گله مي پرداز          

  .همچنين در ديگر پيشامدها. بر مي انگيزد
   نكوهش مي كرد و بارها چنـين        دوستيمردي هميشه از    . من اينها را خودم ديده ام و شناخته ام        

ايـن بـدآموزي بـراي      : روزي گفتم   . »هيچگاه كسي را دوست نشناسيد    !.  دوست چيست؟  «: مي گفت   
اگر : گفتم  . اين باره سرود    و داستانهايي در   » نمي داني من از دوست چه كشيده ام        «:  گفت   !چيست؟

  ! دوستي بي بهره گردند؟ مردم از سوِدةتو از دوستان بدي ديده اي بايد هم
   »مـادران و خـواهران مـا      «  پيمان كه گفتارهـايي در سـتايش زنـان زيـر عنـوان               در سال نخستِ  

نزد من آمده كاغذي در آورد كه در آن ستايشهايي از زنان نموده و سـخن                م ، روزي مردي     يمي نگاشت 
در ايـن بـاره آنچـه بايـد         : گفـتم   . را از اندازه بيرون ساخته بود و خواستار گرديد آن را نيز چاپ كنيم             

پـس از چنـد مـاهي       .  پاسخي ندادم و رفـت     »!ليكن شما كوتاه آورده ايد    « : گفت  . گفته ايم  گفت ، ما  
 زنان نوشـته بـودم و آوردم و بـه           ة ياد داريد من گفتاري دربار     «: ده ، چنين آغاز گفتگو كرد       دوباره آم 

مـن آن زمـان تـازه زن گرفتـه و در اشـتباه بـودم و                  .شما نشان دادم؟ خوب شد شما آن را نپذيرفتيد        
  ن  ايـ  »..ايـن رويـش را كـه شـما ننوشـته ايـد            . اكنون گفتار ديگري آورده ام اين را ديگر چـاپ كنيـد           

 .آهـي كـشيده خـاموش بنشـستم       . ندانستم چه پاسخش بدهم   . مي گفت و كاغذي بدست من مي داد       
شما چنانكـه آن هنگـام در اشـتباه بوديـد ، كنـون نيـز در                 : پس از ديري چون برخاست برود ، گفتم         

.  با يك پيشامدي نمي توان از زن رنجيد و به گناه يك تن نمـي تـوان از همگـي بـد گفـت                        .اشتباهيد
  آنكه خردمندانند چـه ارجـي بـه ايـن گفتـه هـاي پريـشان                .  كه مي نويسيد   هِرگاه شما اينها را از ب     ناو

نكه نابخردانند ، هريكي از ايشان همچون شما پندآموزسـت و كـي پـرواي گفتـه هـاي                   وا! ارند؟زمي گ 
  ! ديگران را دارند؟

   ويز نويــسندگيدســتاو ديگــر پنــدآموزي و گفتگــو از خويهــاي ســتوده و نكوهيــده را ةيكدســت
در . هاي ديگر مي كنند و زيان ايـن رفتـار را نمـي شناسـند               يبيهوده كار سخن آرايي مي گيرند و يا       

  : اينجا داستاني نيز دارم 
   تـازه اي    ةخـويي بـه شـيو     و نيك ةچيزهـايي دربـار   : چند سال پيش كسي با من چنـين گفـت           در  

 پافـشاري را از مـيخ بيـاموز ،          «:  خواندن كرد     اين گفته آغازِ   .سروده ام و مي خواهم براي شما بخوانم       
   وفـاداري را از درخـت بيـاموز ، در بـاغي كـه رسـت ،                  .مي كوبند ، پافشارتر مي گردد      هرچه بر سرش  

اينهـا بازيچـه    : گفـتم   .  نگزاردم بازمانـده را بخوانـد      ١» ...تيشه ها بر سرمي خورد پا بيرون نمي گزارد        
  . شما با اينهاكودكان با گردو بازي مي كنند. است

ـ        . ردهاست كه رونق اندرز را مي ب      يگفتم اين بيهوده كار     اينهـا   هبسخن ساده چه آمده كه دسـت ب
  !بزنيد؟

 
ـ و. ايران شناسانده جايگاه بلندي در ميان شاعران برايش بديده گرفته اند» سخنسرايان نامي«ـ آن گوينده را يكي از  ١
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يكي از لغزشهاي بزرگ اينست كه از هر خويي جداگانه گفتگو مي كنند و امروز كه از ايـن خـيم                   
فـردا كـه    . زافـه مـي سـپرند      آنرا مي گيرند و در سپارش و ستايش راه گ          ةسخن مي رانند ، آخرين پاي     

 گفتگو از خوي ديگري دارند ، همين كار را با آن نيز مي كنند و اين در نمي يابند كـه گفتـه هاشـان                        
  :  اگر سخن از دهش دارند آخرين پايه را گرفته چنين مـي گوينـد                 مثالً .مي آيد  يكديگر در  ١شيجآخْ
داستانهايي راست يا دروغ از حاتم طايي        سپس   » هرگز نه بر زبان نياور و هرچه داري به مردم بخش           «

  :ديگـر چـون سـخن از دورانديـشي مـي راننـد مـي گوينـد                    بار . سرايند  مي و جعفر برمكي و ديگران    
 و اين در نمي يابند كه ايـن دسـتور بـا آن ديگـر     » دارايي خود را ارج بشناس و بيهوده از دست مده  «

  . ديگري نخواهد بردة انديشه و درماندگي بهرِيناسازگار است و شنونده از اين گفته ها جز پريشان
بـسياري نيـز از     . سپرند بهتـر خواهـد بـود      ببسياري چنين پندارند در پندسرايي هرچه راه گزافه         

 از كـسي     و  با زهر جانگزا بساز    «:  يكي مي گويد     مثالً. ن سخنان پرگزافه اي لذت مي برند      اشنيدن چن 
  ! به به: ند  شنوندگان لذت برده مي گوي»ترياق مخواه

 را تـا    بي نيـازي  ببينيد  : گوينده بخود باليده مي گفت      . روزي در انجمني چنين گفتاري مي رفت      
از يكـي پرسـيدم اگـر       .  ديگري خشنودي مي نمود    چه پايه اي رسانيده ام و شنوندگان هركدام با زبانِ         

گفتم  پس . و مي گيرم گفت مي روم شما بيمار شويد نزد پزشك نمي رويد و از او درمان نمي گيريد؟      
 كسي كـه    . گفتم اين نيز درست نيست     .او مي گويد ترياق به گدايي نخواه      : گفت  .. اين گفتگو چيست؟  

 اگر درماني براي آن نـزد كـسي سـراغ دارد ازو بخواهـد ، گـدايي شـمرده                    ه يا زهر خورد   همارش گزيد 
.  از زيـر وام بيـرون مـي آيـد          ٢ياگر دارد بهايش را مي پردازد و اگر ندارد پـس از بهبـود             . نخواهد شد 

. در نكوهش گدايي بايد با زبان ساده و راست زيانهاي آنرا بازنمود           . كارهاي زندگي همه از اين راه است      
شـنونده   زيـرا  . لغزش استيهمين يك:  گفتم .ما از مرگ مي گيريم تا به تب راضي شوند     : يكي گفت   

  . ارد و آنرا بكار نمي بنددزنمي گآن ته تان از روي راستي نيست ارجي بچون دانست گف
   نـاداني   كساني در اين اندازه هم نايستاده ، مي گردند و پندارهاي شگفتي پيـدا مـي كننـد و دادِ                   

 از آنچه مردم مي دهندم تنها دشنام است كه دوسـت            «: در انجمني يكي چنين مي خواند       . مي دهند 
   را پـسنديده بـه بـه و آفـرين           سرسام آميز  ة شنوندگان چنين گفت   ».مي دارم زيرا بي منت مي دهندم      

  . مي گفتند
   هركسي نبايـد از پـيش خـود         ي توده  اينها يك نتيجه بدست مي آيد و آن اينكه در كارها           ةاز هم 
 استواري بـراي آن نهـاده ،        ة خويهاي ستوده و ناستوده نيز بايد پاي       ةدر زمين  ريزد و     بيرون گفته هايي 

  .داد تا از روي آن گفتگو نماينديكرشته دستورهاي روشني را بدست 
از اين راه است كه مي توان مردم را  به ستوده خـويي آورد و راه روشـني بـراي زيـست و رفتـار                          

  .ايشان باز نمود

 
ضد ـ و= ـ آخشيج     ١
٢ ـ وه هاي كسروي در زمينة زبان فارسينوشت. نك. ـ بهبود درست است

 ٢١



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

                                                          

  چنين بينگاريد كه در بيابـاني صـد تـن راه           :  روشن گردانيد     بسيار اين سخن را مي توان با مثالي      
 هركـدام  مده رو بسوي ديگري ميگرداند و پرواي هم نكرده         ديگري درآ  ةميپيمايند ولي هريكي از گوش    

 بدست ميآيد كه در آن بيابان كوره راههاي  چهآيا از اين كار آنان جز اين نتيجه. بجدايي گام برميدارد
باشـند ، از آن      بيشمار پديد آمده بهم در مي آميزد كه هرگاه كساني بدانجا درآيند و در جستجوي راه               

 ولـي اگـر راه شناسـي از آنـان پـيش افتـد و رو بـسوي                   .شده پاك در مي ماننـد     همه نشان پاي گيج     
  رستگاري گام بردارد و ديگـران پـشت سـر او را گيرنـد و پـا بجـاي او گذارنـد ، ايـن نتيجـه بدسـت                             
مي آيد كه شاهراه روشني باز مي گردد و كساني كه پس از آن مي آيند ، هركدام به آساني آنرا يافتـه                       

  چنــين راهيــست كــه مــا مــي خــواهيم در پيمــان آغــاز كنــيم و اينــست   . يماينــدو بآســاني مــي پ
  .هاي ديگران را از ميان برداريم و دلها را از آلودگي بپيراييم پراكنده گوييم نخست يمي خواه

اين همه گفته ها از فارسي و تازي ، از  پيوسته و پراكنده كه بنام پند و راهنمايي                   : ما مي گوييم    
 سروده شده ، بايد همه را فراموش كرد و تا مي تـوان آنهـا را از                   و بدخويي   پاكيزه خويي  ةو يا در زمين   

يي از پيش خود دستورهاي نيكخويي سرايد يا راه رفتـار           بيهوده گو امروز هم فرصت نداد هر      . ميان برد 
ه پيراستن خوي  تا چاره به اينها نكرده ايم ، هيچ كوششي ب          و  زيرا اينها سراپا زيان است     .و كردار نمايد  

  .مردم نتيجه نخواهد داد
كساني تو گويي اينها را در و گوهر مي پندارند ، از اينجا و آنجا گرد مي آورند و چه بـسا در يـك                
 .زمينه چندين گفته هاي گوناگون و آخشيج هم كه پيدا مي كنند ، همه را در پهلوي هم مي چيننـد                    

  .ي آيد بدست مان گمراهي مردمةدر اينجاست كه انداز
گفته هاي پيشينيان همه را نگه      : اي نيز با گفته هاي ما بدشمني برخاسته چنين مي گويند             پاره
  اين كه شما مي گوييد چيزهاي بد دارد ، ما آنچـه نيكـست پذيرفتـه آنچـه بـد اسـت رهـا                     . مي داريم 

مـا  . نيـست  هركس هرچه مي خواهد بسرايد و هرچه مي خواهد بنگـارد ، بـاكي                 هم امروز. مي نماييم 
  . آنچه نيكست گرفته بد را رها مي نماييم

اين خود بهترين گواه است كه شـناختن      . از اينجا پيداست كه اين درماندگان راه بجايي نمي برند         
كساني : نخست بايد پرسيد     .همين يك گفته چندين ناداني را در بردارد       . نيك و بد كار هركس نيست     

 و زيان هرچه به زبانشان آمده بيرون ريخته اند و اين بـه گـردن   كه نيك از بد نمي شناخته اند و سود    
 اين چـه كاريـست كـه آنـان را بـه پنـدگويي و        ،مردم است كه نيكهاي آنان را از بدشان جدا گردانند        

نگاه اگر مردم مي توانند نيك از       او! مگر پند گندم است كه بخرند و بوجاري كنند؟        !  رهنمايي بپذيرند؟ 
   ١! ديگر چه نيازي به گفته هاي آنان دارند؟بد باز شناسند ،

 
ست هم بآساني تـوان آن دو        يا سنگريزه ا    كه ميانة دانة گندم و كاه      آشكاريزيرا از جدايي    . ـ همين مثال خود بسيار گوياست     ١

  بكـاري و   اگر چنين بـود فري    ! ليكن در پند و سخن آيا چنينست؟      . را از هم باز شناخت و هم با بوجاري آنها را از هم جدا گرداند              
  ـ و! اينهمه گمراهي ها چگونه پا مي گرفت؟! مردم فريبي ديگر چه بود؟
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 نيكيها را بشناسد وگرنه كيـست كـه         ة نمي دانند كه راهنمايي توده كسي راست كه هم          آن اينان
آن نمي دانند كه آدمي هر سخني كه مي شنود ، براي آن جـا در درون                 . چند سخني بهم نتواند بافت    

 چون در تـوده اي    آن نمي دانند    . ار خود را دارد   ك،  خويش باز مي كند و هر سخني چه نيك و چه بد             
 بويژه هرگاه سخنان آخـشيج    . سخنان پراكنده فراوان گرديد ، مردم گيج شده به هيچيك نمي گروند           

 بار مي آورد كه به هرجا كه سودش بود اينرا بكار مي بندد و در جاي ديگر دوروهم باشد ، شنونده را 
  . آنرا

ني گاهي سود خود را در صوفيگري و چشم پوشي از پول و خواسـته                اين را ما مي بينيم كه كسا       
مي بينند و يا از سستي و تنبلي از كوشش كناره جويي مي نمايند و در اين هنگامها گفته هايي را كه                      
از صوفيان يا از جبريان در ياد دارند ، به گواهي مي آورند و چنين وامينمايند كه بنام پاكدلي و پاكيزه 

ــان  ــويي چن ــد خ ــوده ان ــسان در .  نم ــين ك ــردد و راه     هم ــره ميگ ــان چي ــه آزش ــري ك ــام ديگ   هنگ
همـين حالـست در     . پول اندوزي را باز مي بينند ، اين زمان هم گفته هاي ديگري را پـيش ميكـشند                 

  .مانند ديگر باره ها كه هيچگاه از بهانه در نمي
ا كوشيد و يا چنانكه در جاهاي  آنهةاينها يك رشته گرفتاريهاست كه شرق امروز دارد و بايد بچار

 پاكدل بياوري برخيزند و دست بسوي ما ديگري گفته ايم ، در اينجا نيز مي گوييم كه بايد خردمنداِن
كـساني هـم اگـر فهمنـد ، ناپاكـدلي سـنگ             . چه اينها رازهاييست كه هركس نمي فهمد      . دراز دارند 

ما نيز . توانند پيشروان راه رستگاري باشنداين تنها يك دسته از جهانيانست كه مي . راهشان مي باشد
  .هميشه چشم بياري آنان داريم

  
  ـ٢ـ

  
مـردم نـه از     . باز مي گويم در اين باره بايد پيش از همه به پراكنده گوييها و بدآموزيها چاره نمود                

آنچه ايشان را از خيمهاي پـاكيزه و از سـرفرازيها بـي بهـره سـاخته ، دسـتورهاي                    . نادانستن بدخويند 
  .پراكنده است كه در ياد دارند

 يونان را ترجمه    ةچون دين اسالم در ايران و عربستان و ديگر جاها رواج گرفت و از پس آن فلسف                
يـك دسـته آنـرا      . نمودند چون اين دو با هم ناسازگار بودند ، در ميانه كـشاكش و گفتگـو پديـد آمـد                   

كار كه بـسيار بـزرگ شـد ، كـساني را دليـر      اين پي. اري كردندهواددسته اي از اين  . نگاهداري نمودند 
از بـاطنيگري و    . در انـدك زمـاني چنـدين راه پديـد آمـد           . ساخت كه از پيش خود راههايي باز كننـد        
  . صوفيگري و خراباتيگري و ديگر از اين گونه

گفتگو داشتند و درآن بـاره بـود كـه از اسـالم             ) خدا و آفرينش جهان   ( دين   ةاينها اگرچه در زمين   
 در آيين زندگاني و خويها نيز راه جدايي داشتند بلكـه در ايـن زمينـه هرچـه دورتـر                      ،  شدند جدا مي 

  نخست تا ديري اينها جدا از.  گفتارهاي پراكنده پيدا شد واينست راههاي گوناگون پديد آمد. بودند
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 آمـد و     اينها در مي   ة چنانكه يك كسي به هم     ندهم بودند ولي كم كم كساني آنها را به يكديگر آميخت          
  .در گفتارهاي خويش همه را روي هم مي ريخت كه اين خود بدترين كاري بود

اينها امروز زمانش گذشته و آتش همگي افسرده و اگر كساني در گوشه و كنار بآنها مي پردازند و                   
 .در گفته ها و نوشته ها ، نـشان آنهـا پيداسـت            ولي  . يا الف آنها را مي زنند ، در خور پروا نمي باشند           

و .  دستورهايي كه براي زيست و رفتار از زمانهاي پيش مانده ، بيشتر از روي اينهاست                :روشنتر بگويم 
 ة آنكه بـا خـرد ناسـازگار و مايـ           گذشته از  زيرا.  و بدآموزي مي شماريم    پراكنده گويي اينست ما آنها را     

 ديگري كـه    يعيبها گمراهي است ، بيشتر وارونه گوييست كه دو سخن باهم سازش ندارد ، گذشته از              
  .در گفتار پيشين آورده ايم

اينست تنهـا  . ما اگر زيانهاي اينها را بشماريم سخن به درازي مي انجامد و ما را از راه باز مي دارد   
  :چند زيان سترگ را مي شماريم 

 نيروي) رنگ سرخ را با بنفش رويهم ريزند  مثالً( ـ اگر آزموده ايد دو رنگ را كه  بهم درآميزند      ١
گويا در پزشكي نيز چنين است كـه        . هر دو از ميان برميخيزد و يك رنگ شل و بدنمايي پديد مي آيد             

همچنين است دستورهاي زندگي كه  .  هم را يكي كنند ، هر دو از كار مي افتد           چون دو داروي آخشيجِ   
  . يكديگر را از نيرو مي اندازد و پوچ مي سازدكهوارونه گويي و باهم ناسازگار باشد 

 آن بچه گيج شده هيچيك را بكار نمي بندد و          ، يك بچه كه پدر او پندي دهد و مادر پند ديگري          
 پدر را بسود خود ديد آنرا پيش مي كشد و در جاي ديگري دسـتور                ةيا دورو بار آمده ، هركجا كه گفت       

  . نمايدمي مادر را عنوان 
،  تايي را ببينند كه بآنجا رسيدند      روس هتن در بيابان بر سر چهارراهي بايستند و يك دست         سه  اگر  

ديگري پشت سـر را نمـوده ، بگويـد راه جـز ايـن               . يكي از آنان روبرو را نشان داده ، بگويد راه اينست          
 روستاييان اگر راهشناس نيـستند ، از ايـن   .. شما راه را گزارده ، گذشته ايد      : سومي فرياد زند    . نيست  

چـه بـسا    .  به هر سو كه برگشتند ، پاهاشان يارايي نمي كنـد           وارونه گوييها گيج شده ، در مي مانند و        
  .پراكندگي بميانشان افتاده هر چندتن راهي را مي گيرند

همين است حال مردم با راهنماييهاي پراكنده و پندآموزيهاي آخشيج هم ، به دليل ديگري چـه                 
راههاي گوناگون كـه    . دي را ببين  د و رفتار و زندگي ايشان     ي گروهي را كه با اينها آشنايند ، بسنج        ..؟نياز

كجـا ديگـري را      مي شناسند و سخنان رنگارنگ كه در ياد دارند ، هر زمان بيكي در مـي آينـد و هـر                    
كننـد و چـه راهـي در        ببيشتر ايشان دلهاشان مرده و خودشان هم نمي داننـد چـه             . عنوان مي نمايند  

از آن  ( آن عنـواني     هـرِ يش آمـد ، از ب      با هرچه روبرو شدند و هرگونه حالي كـه پـ           .زندگي پيش گيرند  
 درست مي كنند و آن را مي پذيرند ولي تا مي توانند ازسختي            ) عنوانهاي گوناگون كه در انديشه دارند     

ـ     . در هيچ كـاري پافـشاري و ايـستادگي نمـي تواننـد            . مي گريزند     بـد و نيـك      ةچنـدان جـدايي ميان
 در يك نشـست بـه چنـدين رنـگ            ، خن بميان آوري   اگر بيازمايي و از اين در و آن در س          .نمي گزارند 
  .درمي آيند
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ـ           شـاگرداني دارم ، هرچـه      : روزي بـا مـن مـي گفـت          . ستمردي را مي شناسم از شـمار پيشوايان
 افالطون از بهرشان قرآن ميخوانم ، از حديث ميگويم ، از حكمت          . رسند ميخواهم بجايي برسند ، نمي    

آنچـه  .  شاهنامه مي خوانم ، هرگز اثري ندارد        ثنوي مي خوانم ،   مي آورم ، از عرفان گفتگو مي كنم ، م         
ندادم و پيش  پاسخي.  او شگفت آمدة مرا گل.شنوند از يك سو گرفته ، از آنسو فراموش مي نمايند    مي  

داستان تو داستان آن مادر ناداني است كه هر خوردني مي ديد ، از خشك و تر ، تـرش و                     : خود گفتم   
د و اميد داشت فربه خواهد بـود و چـون ميديـد روز بـروز         ي خود مي خوران   ة ببچ شيرين و گرم و سرد      

 من اين همه به تو مي خورانم ، چـرا چـاق نمـي           ، اي پسر : الغر مي شود ، نكوهش نموده ، مي گفت          
  .ديگر نمي دانست الغري او از همان خوراكهاست! مي گردي؟ چرا روز بروز الغرتر! شوي؟

  انجمني داريم ، در آن دسـته اي را پنـدآموزي مـي كـنم ولـي                 : گفت  ديگري را مي شناسم مي      
! مي بينم هرچه را ميگويم ، ايشان از پيش ميدانند و من درمانده ام كه چرا آنها را بكـار نمـي بندنـد؟      

  ! چرا اين همه سست و بيكاره اند؟
 ، ديگران را نيـز      اينان خودشان آلوده اند   . با اين نيز خاموشي نمودم و پيش خود افسوسها خوردم         

  ).بيمر(هيختارند رآلوده مي خواهند و از ناداني مي پندارند ، فَ
١ ، سـخن آمـوختن اسـت و ايـن          رهيختنفـ واهي بزرگيست كه اينان مي پندارنـد راه          گ اين خود 

  .هم مي آموزند  پراكنده و آخشيجگمراهي پر زيانتر مي گردد هنگاميكه سخِن
 تـو گـويي از بيمـاري         ، م ، چـشمها فرورفتـه و رنـگ زرد شـده            پانزده ساله اي را ديد     ةروزي بچ 

سـپس ايـن را عنـوان گرفتـه ، از او            . انـدكي بيمـار اسـت     :  از برادر بزرگش پرسيدم ، گفت       . برخاسته
بـا  . بزرگ نمـوده  خودش  را ، پدرم     اين برادرم : از چيزهايي كه گفت يكي هم اين بود         . ستايشها سرود 

ـ  عربي و فارسي در سينه دارد و هر گفتگويي كه             و از  ر و نثر  اين كمسالي صدها جمله از شع       از   شود ، ب
  . در آنجا نيز گواهي ديگري مي آورد اگر وارونه اش گفتگو شد ،. بهر آن گواهي مي آورد

هزاران كسان اينرا بزرگترين هنـر       .من ندانستم بر بدبختي آن پسر افسوس خورم يا بر ناداني پدر           
   بـراي آن   در اينجا و آنجـا بخواننـد و هـر پيـشامدي كـرد ،             را ياد گيرند و      يشمارند كه جمله هاي    مي

اينـان نيكـي را تنهـا       . بر فرزندان خود نيز اين هنر را ياد مـي دهنـد           . نثر ياد كنند  يا  جمله اي از شعر     
 اين خود يكـي از نتيجـه هـاي پراكنـده گوييهـاي              . كار نيستند  مي شناسند و دربندِ    دانستن و گفتن  

سخناني كـه    .ته و خردها را سست نموده اند      ش آن پراكنده گوييها دلها را ك      ةزيرا در ساي  . انستپيشيني
 ناگزير اين نتيجه را مي دهد كه مردم سخن           آخشيج يكديگر باشد و شنونده نتواند آنها را بكار بندد ،          

  .را تنها براي گفتن خواهند
  
  
  

 
١ مربي ـ و= تربيت ، فرهيختار = تربيت كردن ، فرهيخت = ـ فرهيختن 
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 مـردم كـدام يكـي را         ، )جبـر و اختيـار    (اري   ناچاري و چـاره د     ةاينهمه گفته هاي گوناگون دربار    

  گوشه گيري و ة كار و پيشه و اين راهنماييهاي صوفيان در زمين         ة آن دستورهاي ديني دربار    ١!پذيرند؟
آنهمه ستايش از باده خواري و ريشخند از خرد و انديـشه و مردانگـي               ! سازد؟مي چگونه با هم      بيكاري ، 

  !..؟يي براي پندآموزي مي ماند ديگر چه جا كه خراباتيان كرده اند ،
پـس  .  گفته هاي او را در اين اثر خواهد بـود            درويش بايستد ،   ةكسي اگر چهار روز در پاي هنگام      

 چيزي كه هست اينها چون وارونه گويي است ، يكديگر را !چگونه آن گفته ها را اثري در مردم نباشد؟
  .سست و دلها را از كار مي اندازد

ـ  از ز.پيدا مي كنيد كه آخشيج آنرا نگفتـه باشـند     شما كمتر سخني را      ان پيغمبـر اسـالم ، هـر    ب
  ا يـ )  سـرفرازي منـست  ةبـي چيـزي مايـ   (» الفقر فخـري « .  آن نيز هستةسخني كه آورده اند ، وارون  

  !چگونه با هم مي سازد؟)  جهان استو روسياهي دةبي چيزي ماي(» نالفقر سواد الوجه في الداري« 
ياد ) ويلأت(  هايي   »گزارش«  هر يكي ،     هِركه اينگونه گفته ها را بگيرند و از ب        كساني عادت دارند    

يك مرد . سخن آن نيست كه معنايش در دلهاي ديگران باشد     .  ديگر است  ولي اين خود گمراهيِ   . كنند
خدايي اين نمي كند سخناني بگويد كه آنرا معنـاي روشـني نباشـد و سـپس هركـسي بـدلخواه آنـرا                       

.  بپراكندگي بيانجامـد  كار از بهر آنست كه رشته در دست مردم نباشد كه      او  كوشش ةهم. گزارش كند 
  ؟پراكندگي را با دست خود باز كندراه پس اين چيست كه 

ديـروز را مـي خواسـتم نـزد شـما بيـايم ،              :  برخورده با او مي گفـتم        يروزي با دوستي در انجمن    
  : كـه همـراهش بـود چنـين سـرود             »!دانـشمندي  «هنوز او پاسـخ نـداده       . مهماني رسيد و نتوانستم   

فـسخ  « خدا روشنتر از آن مي باشد كه بـا          .  است بيهودهاين سخن   : گفتم  » ميعرفت اهللا بفسخ العزا   « 
نگاه فسخ عزيمت را چه داللتي بر هستي خدا هست كـه            او. بشناسند) برگشتن از آهنگ خود   (» عزايم

نده و از عرفان بهره داشت ، عنوان بدست آورده ،           دانشمند چون حكمت خوا   ! چيزهاي ديگر را نيست؟   
 از ايـن جملـه    ،اينها چيزهايي است كه در مغز شماست: گفتم  . سر گزارش و گزارش گويي را باز كرد       

برنمي آيد و اينكار كه گفته هاي ناروشني در ميان باشد و كساني آنها را گرفته ، از پندار خـود معنـي               
دسـت خـود ، آب  در آن          مي ماند كه جويي خشك باشـد و كـساني بـا            بدان   ،براي آنها درست كنند     

  .بريزند و سپس از آن ، آب بخورند
  در جهـان اگـر سـخنان گرانبهـايي هـست ،             . خـدايي ارج بـسيار دارد      ةگفته هاي يك برانگيخت   

    اين را هم خوانندگان مي دانند كه ما چه جايگاهي براي پيغمبر بزرگوار اسالم.گفته هاي اينانست

                                                           
و در ميـان  ) شـعر و نثـر  (ـ من خود دبير ادبيات سال آخر دبيرستانمان را بياد دارم كه چندين بار در معنـي متنهـاي كتـاب                  ١

» اختيـاردار بـودن  « را نتيجه ميگرفت و چون پاره اي نيز بضد اينها بود آنجـا هـم معنـي                در زندگي    كه مي آورد جبر   مثالهايي  
   آن كتـاب درسـي و        ولـي از زيـاني كـه        بـود  باشد كه خود به اين وارونه گويي ها پـي بـرده           !.. آدمي را از نوشته ها باز مي نمود       

   وـ. نمي كرد پيشه اش بشاگردان ميرساند باكي
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مي شناسيم و هميشه مي خواهيم بر استواري دين كوشيم و اينرا نيز مي پذيريم كه از آن پاكمرد جز 
 ليكن چه بايد گفت بر كساني كه با دروغ بافيهاي خود اين سرچشمه               بوده از قرآن گفته هايي بازمانده    

م را بزننـد و چنـدين راه   بدآموزان بدنهاد باين بس نكرده اند كه خودشان راه مرد . را گل آلود كرده اند    
 پيشرفت كار خود ، صدها بلكه هزارها دروغ از زبـان آن پـاكمرد ،                از بهرِ . گرفتاري بروي آنان باز كنند    

  .ساخته اند
! چـرا تـاكنون آنـرا نكـرده ايـد؟         :  مي گويم     ، ما دروغ از راست جدا مي كنيم      : كساني مي گويند    

 شما چيزهايي را با دلخواه خود سازگار يافته جـدا         .  برد نگاه اين الفي بيش نيست و راه به جايي نمي         او
 گفتـه هـايي كـه    نگـاه ا و. از همين جا كار بهم مـي خـورد  ا ،مي كنيد ، ديگري هم چيزهاي ديگري ر    

  .شنوندگان بايد راست و دروغ آنها را جدا كنند ، راهنمايي از آن بر نمي آيد
روشن و راستي پيش پاي آنان بگزاريم و چنان ي توده را مي خواهيم ، بايد يك راه گاراگر ما رست  

بكنيم كه به چپ و راست نپيچند و از راه كناره نكنند وگرنه با هوسهايي كـه در نهـاد آدمـي اسـت و                         
  .هميشه خوشي و آسودگي خود را مي خواهد ، با كوچكترين دستاويز از راه بر مي گردد

رت و مردانگي گزارده ، جنگ با دشـمنان         آن همه ارجي كه اسالم به غي      : براي مثال ياد مي كنم      
     د و آن همه دستورها بـه مـردم مـي داد همينكـه كـساني پيـدا شـدند و                     را بر هركس واجب مي شمر

بدستاويز يك گفته كه راست يا دروغ از پيغمبر اسالم در دست داشتند چنين عنوان نمودند كه بايد با  
ـ آرزوهاي خويشتن جنگيد و اين جنگ بزرگتر از جنگ      بـسيار  ةبا دشمنان مي باشد با يك چنين بهان

 به تنبلي و تن پـروري پرداختـه    هادر خانقاه  مردانگي را از دست هشتند وةسستي مليونها مردم رشت   
، مي دانند كه آنچه مسلمانان را از پا          بتاريخ آشنا هستند   كسانيكه. نهادند )جنگ با خويشتن  (نام آنرا   

  .ردانيد همين بيراهي و مانند هاي آن بودانداخته زير لگد مغول پايمال گ
شما اگر كتابهاي صوفيان را بخوانيد خواهيد ديد براي هر كدام از آلودگيهـاي خـود گفتـه اي از                    

  .مي آورندبگواهي پيغمبر اسالم 
 مسلمانان پديدآمده پيروان هر راهي دستاويزها از بهر خويش از     ةاينهمه راههاي گوناگون كه ميان    

پاره اي دروغ است بـه چـه          اگر پاره اي راست و     ..! اينها درست است؟   ةآيا هم . پاك دارند زبان آن مرد    
  ..!راه مي توان راست از دروغ جدا گردانيد؟

  و نثـر بچـه    شعر و بدستورهاي زندگي كه از گذشتگان در دست هست چه           :سخن كوتاه ميكنيم    
ي و خرابـاتيگري بهـم در آميختـه و     بـاطنيگر  صوفيگري و  چه بفارسي در آنها مسلماني و     و  چه بتازي   

گفته ها نيـز همـه       آن دستورها و   ، چون اينها هر كدام راه جدايي بوده و آخشيج يكديگر بشمار است           
  .وارونه گوييست و از آنها جز زيان پديد نمي آيد

  . و دورو بار مي آورديرنگباينگونه گفته ها مردم را گيج و درمانده ميگرداند و يا 
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 ايمني و آزادي زيست كنند چه خواهند دانست قرنهاي گذشته چـه بـوده و        ةانيكه در ساي   كس ـ٢

، ما اينرا هميشه نوشته ايم كه چون دين اسالم برخاست چنانكه  چه سختيها و آلودگيها با خود داشته
دان  مـر  ،ي و مردانگي رواج بسيار يافت   م راستيها روشن گرديد ، مرد      ، بايستي بودن خردها نيرو گرفت    

ولـي ايـن پيـشرفت در كـار جهـان ديـر       .  توده ها از آن بهره يافتند   ة، هم  كاردان و توانا فراوان گرديد    
 . بـي خرديهـا از گوشـه و كنـار  رو  نمـودن گرفـت                 .از قرن سوم رخنه هـا در آن پديـد آمـد            نپاييده

  . رواج يافت، باطنيگري يكي پس از ديگري ، صوفيگري  يونانة كيش ، فلسفةكشاكشهاي بيجا دربار
و دسـتور   » آيـين زنـدگي    « .شدبازار گفتگو و پيكار گرم گرديد ، خرد پايمال كينه توزي و هوسبازي              

  . فراموشي ماندةجهانداري كه بنياد اسالم بود در پرد
.  آزادي از هـم گـسيخت      ةدر گرماگرم اين آلودگيها از سوي ديگر كار كشور رخنه پذيرفتـه رشـت             

 مردانگي و گردنفرازي رو به      .ن مغوالن بخاك اسالم درآمده چيرگي يافتند      نخست تركان و پس از ايشا     
  .سستي نهاده در زمان مغول بيكبار از ميان برخاست و زبوني و خواري جاي آن را گرفت

 .اگر بخواهيم گرفتاريهاي زمان مغول و پس از آن را باز نماييم چنـدين صـفحه پـر خواهـد شـد                     
 نـاداني و آلـودگي مـردم آن    ة انـداز .م گرديدأپستي خويها تو  دها با  سستي خر   :همين اندازه ميگوييم  

در آن  . نخواهـد دريافـت    كسي تا خويشتن جستجو نكند     .زمان بيش از آنست كه بگفتن دانسته شود       
 مسلماني  ةآري بيكبار شيو  . گردنفراز اگر ناياب نبودند بيگمان بسيار كمياب بودند         بخرد و  قرنها مردانِ 

   يـك رشـته نيكيهـا از        ،انكه در جاي ديگري آورده ايم در همـان قرنهـاي گرفتـاري              ناپديد نگشته چن  
ميهماننوازي و دستگيري مردم از همديگر ميان مردم رواج داشت ولي خرد و مردانگي كه مـا                  ، دهش

  .مي خواهيم پاك ناپيدا بود
تيمـور كـه در       :از زمان دلگداز مغوالن ميگذريم و از قرنهاي ديرتر داستاني بگـواهي مـي آوريـم               

ديگر شهرها جوي خـون راه       خونخواري چندان كمي از چنگيز نداشت و در اسپهان و طوس و بغداد و             
، چنين مرد سياهكاري كه هر كس بايستي از او بيزاري جويد و نامش جز به نفرين ياد نكند ،  انداخت

  وي گان چــه ستايــشها از تاريخهــايي را كــه از او نوشــته انــد بخوانيــد تــا بدانيــد پيــشروان و شــناخت
ايـن را خـود      . مـي ناميدنـد    » دين خـدا   ةنگهدارند« او خون بيگناهان ميريخت اينان او را        . سروده اند 

 نهم  ة دين در سر صد    ةتيمور مي نگارد كه سيد شريف جرجاني و ديگران نامه نوشته و او را تازه كنند               
١.خوانده اند و باين كار آنان مينازد

                                                           
ميان مسلمانان از دير باز رواج داشت كه بايد سر هر صد سال مـردي پيـدا شـود و ديـن را در جهـان تـازه                            اي  چنين گفته   ـ  ١

سيد شريف جرجاني و كسان ديگري      .  مي ناميدند  آن صده  دين در    ة را تازه كنند   يگرداند و آن را دوباره رواج دهد و چنين كس         
خـود  ) تـوزوك  (  كه نوشته اند ، تيمور در  را دين شمرده اند و نامه ايةهم او را تازه كنند نةاز ريزه خواران خوان تيمور در صد     

  .   آورده
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 اين گناه كوچكي نيست همچون تيمـور كـسي را           .ناشناسي آن زمانهاست    خدا  زبوني و  ةاين نمون 
   ايــن كــار چنــدين زشــتي را در بــر دارد و كــسي تــا زبــوني و بيرگــي و . ديــن شــماردنةتــازه كننــد

ايـن را كـساني كـرده انـد كـه عنـوان             . بچنان كـاري برنخيـزد     خدا ناشناسي را در يكجا نداشته باشد      
هر كدام پندها و راهنماييها در دست است و ما مي پرسيم آيـا از گفتـه هـاي                   پيشوايي داشته اند و از      

  اينان جز زبوني و پستي درس ديگري توان آموختن؟
پاره اي چنان كه عادت دارند و هر سخني را كه مـي شـنوند فهميـده و نافهميـده خـرده بـر آن                         

،  آنـان نـاگزير بودنـد      « : ميگوينـد    در برابر اين گفته ها نيز چنين      ،  گيرند ويا سخني از خود برفزايند       
 شريف و ديگران آن نامه را      اگر سيد .. !چه ناگزيري داشتند؟   :مي گويم   . »زمان درخواست آن را داشت    

  آيا جز اين است كه از پول و اسب و رختـي كـه از تيمـور    ! به تيمور نمي نوشتند چه زياني مي بردند؟      
ين بهانه گناه ايشان توان بخشودن پس ديگر چه گنـاهي            اگر به ا   !..مي گرفتند بي بهره مي گرديدند؟     

  .!.بخشودني نيست؟
ايـن   كسانيكه تا  .!.نگاه گيرم كه ما از گناه ايشان چشم پوشيديم ديگر چرا پيشواشان بشماريم؟            او

 ةالينـد چـه شايـست     آاندازه ناتوان بوده اند كه نتوانسته اند از سود خود چشم پوشند و دامـن بگنـاه ني                 
چنين بيانگاريد كه مردي در بيابان دچار راهزنان گرديده و بـه همراهـي ايـشان بـه                   !اشند؟پيشوايي ب 

آيـا بايـد    ) بـا آنكـه نبايـد پوشـيد       (راهزني پرداخته و ما كار را آسان گرفته از گناه او چشم پوشـيديم               
  اي مـا چـه    برابر گفتـه هـ     ببينيد در ! ببينيد خردها تا چه اندازه تيره گرديده؟      ! پنداريم؟ پيشوايش هم 

  !.مي آورند؟يي بهانه ها
ي و سر افكندگي مي ساختند و برهايي از آن نمي كوشيدند بلكه با گفتـار و بـا                   نكساني كه با زبو   

 خواهـد بـود و      ة زبـوني   گفته هاي آنان نيـز آلـود        ، كردار خود ننگ آن را هر چه فزونتر مي گردانيدند         
اد نخواهند گرفت و اين بدترين زيانكاري است كه         خواري ي  خوانندگان و شنوندگان از آنها جز زبوني و       

  .ما امروز آن گفته ها را نگه داريم و جوانان را از خواندن و ياد گرفتن آنها باز نداريم
 گذشته و اين زمان سدي پديد آوريـم و گرفتـاري و             ةبايد ميان  .ما ارج زمان خود را مي شناسيم      

 اين يكي از درخواستهاي ماست كه هميشه در . رسانيمآلودگيهاي قرنهاي پيشين را در همينجا بپايان
  . مردان پاكدل چشم ياري داريمةراه آن مي كوشيم و از هم

يكي جبريگري است كـه هميـشه آن را          از نشانه هاي زبوني كه در گفتارهاي اينان پديدار است ،          
ديگـري  .  اندازنـد بميان مي كشند و گناهي كه از خودشان و از ديگران سر زده به گـردن قـضا و قـدر                    

زندگي است كـه پيـاپي آن را تكـرار كننـد و مـردم را بگوشـه نـشيني و بيكـاري                        نكوهش از جهان و   
از اينگونـه   . ديگري ستمكشي و تن ببندگي دادنست كه آن را شكيبايي و بردباري نام نهنـد              . برانگيزند

  .يم و مي گذاريمبسيار است و ما چون نمي توانيم در اينجا گفتگو از آنها بداريم مي گذر
كـساني كـه بـا زبـوني و خـواري مـي زيـستند هرگـز نتواننـد آزادگـي و             :يك كلمه مي گوييم     

   اين بدتر كه بيشتر پندآموزيها كه در كتابهاست از اين دوره ها به يادگارست و.گردنفرازي ياد دهند
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 را نيز در اين قرنها بهـم   پيش و از زمانهاي سرفرازي و آزادي در دست بوده بيشتر آنها          يآنچه از قرنها  
  ، گفتـه هـاي ديگـران بمانـد    . دست در آنها برده اند و با بـدآموزيهاي خـود در آميختـه انـد        و زده اند 

داشته   دستورهاي بسيار سودمندي در بر      و خود  سخناني كه از پيامبر اسالم و از ياران او بيادگار  بوده           
 زيرا اگر يكي را كـسي       .بايد از همگي چشم پوشيدن    چنانكه گفتيم چندان دروغ به آنها افزوده اند كه          

 ةبگيرد و آن را راست بشمارد ديگري آخـشيج آن را گرفتـه راسـت خواهـد شـمرد و ايـن خـود مايـ                         
   ١.كشاكش و پراكندگي خواهد بود

 كساني كه گاهي به هوس يا بخودنمايي پندي بر زبان رانند            ة هميشه بايد جدايي گذاشت ميان     ـ٣
 آنچـه در     :خورند و پايه اي براي كار خود ندارند هر زمان سخن ديگر گونـه نماينـد               و چون غم مردم ن    

 ، آنچه امروز سروده اند فردا آن را فراموش سـازند             ،  آن را گويند   ةاينجا گفته اند در جاي ديگري وارون      
نترسند با نيكمرداني كه غم مردم خورند و در اندرزي كه سرايند رستگاري جهان را خواهند ، از زيان                   

  . ، آنچه گفتند هرگز فراموش نكنند و چيزي به آخشيج آن نگويند و پرواي سود نكنند
 را كـه بـه هـر رنجـوري      يچنانكه در پزشكي پيره زنان و پيره مردان       . اين دو دسته از هم جداست     

 نادان  هوسكاران. رسند بناداني درماني گويند بپاي پزشكان نتوان برد ، پندآموزي نيز اين حال را دارد              
  .را با غمخواران جهان يكسان نتوان شمرد

آن دسته هميشه هستند و جز يك مشت خودنمايان بلهوس نيستند و اين گناه ايشان اسـت كـه       
بـدان مـي مانـد      .  گمراهي و سرگرداني مـردم مـي شـوند         ةهوسكاري را در اين راه بكار مي برند و ماي         

 راهروان بر سر بازي و شوخي باشند كـه چـون يكـي             كساني بر سر سه راهها و چهارراهها بايستند و با         
مي رسد ، گاهي اين سو را نـشان دهنـد ، گـاهي آنـسو را نماينـد و از گمراهـي و سـرگرداني ايـشان                  

  .دلخوشي نمايند
 زنـدگاني و سـخنراني از خويهـاي         اين خود گرفتاري است كه در يك توده گفتگـو از نيـك و بـدِ               

 هـرِ از ب يكدسـته آن را راه روزي گيرنـد و          .  هركس بتواند بآن پردازد     و دنستوده و ناستوده را آسان گير     
  را دسته آن يك.  خوشايند مردم باشندگرمي بازار هر روز سخن رنگين ديگري رانند و هميشه دربنِد

 
كساني مي پندارند كه مي تواننـد راسـت يـا دروغ ايـن رشـته را بـاز                   . بايد در اين باره بيشتر و گشاده تر از اين گفتگو كرد           ١ ـ

 يان بود ، پيشينيان اين كار را مي كردنـد و آن همـه سـخنان رسـوا را در     زيرا اگر چنين راهي در م    .شناسند ولي درست نيست   
نگاه كسانيكه چنين دعوي را دارند اگر دو تن از ايشان را با هم نشاني و چنـد سـخني را از آن         او. كتابهاي خود گرد نمي آوردند    

  ان گفت آنها را مي شناسند؟ پس چگونه مي تو. گونه به ميان آوري خواهي ديد كه سر هر كدام كشاكش با هم دارند
م كه اخبار فقهي از اين گفتگوي ما بيرون است و ما را ايرادي بر فقه از اين راه نيست بلكه ما فقه اسالمي ياين را هم بگوي

 و آيـين زنـدگاني    كردار وةاين گفتگوي ما در پيرامون خبرهايي است كه در زمين     . را گرامي شمرده برآنيم كه بايد آنرا رواج داد        
 دروغها ساخته    دست برده اند و تا توانسته اند       در اين خبرها تا توانسته اند     . مانند اين از پيغمبر بزرگوار و جانشينان او مي آورند         

 او قـانون دادگـري  براي آشنايي با ديدگاههاي نويسنده دربارة فقه و حقـوق ، كتـاب         [  .بنام پيغمبر و ياران او پراكنده نموده اند       
]وـ . ديده شود
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چنين كـاري   .  كوتاه خود گفته هايي پديد آورند      ة سخن بافي و قافيه پردازي گردانند و با انديش         ةزمين
  .ار بزرگي در دنبال خود خواهد داشت و پايان آن نابودي توده خواهد بودزيانهاي بسي

گذشته از برانگيختگـان خـدا كـه بنيـاد رسـتگاري را             . مردم بيش از همه به پندآموزان نياز دارند       
  گزارند و راه بروي مردمان باز كنند ، كساني هم بايد همـواره ميـان مـردم باشـند و گمراهـان را بـراه                         

به چنين راهنماياني هميشه نياز هست وليكن كساني بايد . به نادانان دستور راه رفتن آموزندباز آرند و 
كه پاكدل باشند و راستي غم توده را خورده درپي رستگاري آنان باشند و از هوسـكاري و خودنمـايي                    

وايي در قرنهاي گذشته چنين كساني بسيار كم بوده اند و بيشتر كساني كه عنـوان پيـش                . دوري گيرند 
داشته اند و هريكي گفته هايي بازگزارده اند ، جز هوسبازان و خودنمايـان نبـوده انـد و از گفتـه هـا و        

  .نوشته هاشان جز سود خود نجسته اند
. چه دليلي بهتر از اينكه بيشتر ايشان بهر راهي درآمـده انـد و هرگونـه رنگـي بخـود گرفتـه انـد                       

يد يك راهي را برگزيند و خويشتن ، آنرا پيمايد تا بتواند            كسيكه براهنمايي مردم برميخيزد ، نخست با      
 ولي اينان چنين راهي را نداشته اند و هريكي مسلماني را با صوفيگري يا با                .ديگران را هم بدان خواند    

 از   اي  بـر پـاره    ياينكه آقـاي مدرسـ    . فلسفه بهم درآميخته و چيزهايي نيز از خود بر آنها افزوده بودند           
چه آنان اگـر بيپـايي      ١.ختن به ستاره شناسي و رمل و فال را ايراد گرفته بسيار بجاست            پيشينيان پردا 

اين چيزها را نمي دانسته اند چگونه مي توانند پيشوا و دانشمند بشمار باشند؟ اگـر ميدانـستند پـس                    
  اســـتي هـــم اينـــست كـــه آنـــان بـــي بنيـــادي اينهـــا را  ر.. بـــراي چـــه بآنهـــا پرداختـــه انـــد؟

ز آنجا كه مردمان بويژه فرمانروايان و توانگران دلبستگي بـه ايـن چيزهـا داشـتند و                  مي دانستند ولي ا   
٢.ارجي به آنها مي گزاردند ، اينان آنها را دنبال كرده اند تا پول بيندوزند و نزد مردم ارجمندتر گردند

ود يش از همه درپـي سـود خـ        ب پندآموزي و نمودن راه دين داشته اند و          ةهمين رفتار را در زمين    
  بمانـد سـخن بافـان      . اينان هنوز مردان آبرومندي بوده اند و كم يا بيش آراستگي داشته انـد             . بوده اند 

  .بي آبرو و ستايشگران چاپلوس كه هر يكي از آنان نيز گفته هايي از خود باز گزارده اند

 
ايراد مدرسي در آن گفتـار بـه پيـشگويي    . ـ اشاره ايست به رشته گفتارهاي مدرسي چهاردهي در پيمان همانسال شمارة دوم          ١

ستاره شـماري دانـشي نيـست و سراسـر بيپاسـت و از آن جـز فريبكـاري و گمراهـي                      . است» ستاره شماري « پيشينيان از راه    
جدا كردن اين دو معني از هم و واژه گزيني براي آنها را كسروي در گفتار ماه                 . ليكن ستاره شناسي دانش ارجداريست    . برنخيزد

  ـ و. اينست مي بينيم در اينجا مدرسي و كسروي هردو همان واژة ستاره شناسي را بكار برده اند. ديگر انجام داده
هنوز اين . يراني و چه بيگانه ـ دانست ـ نوادگان ستاره شماران را بايد قطبهاي صوفيان امروزي و برخي پيشگويان ديگر ـ چه ا ٢

هنـوز در ايـن روزگـار پيـشرفت شـگفت آور دانـشها ،               . بيخرديها از جهان رخت برنبسته بلكه بايد گفت كمترين تكاني نخورده          
پاره اي از آنها سـر سـال نـوي مـسيحي و     . پيشگويان بسياري در اين گوشه و آنگوشة جهان نمودارند و برخي پيرواني نيز دارند   

پاره اي ديگر در هر سال ايراني يك رشته سخناني ـ كه بيشتر تاريك و ناروشنست ـ بهم بافته بعنوان پيشگوييهاي امسال و يـا    
  شنيدنيـست كـه مـردان و زنـان آراسـته اي بـا عنوانهـاي ليـسانس و دكتـرا از ايـن پيـشگوييها                          . سالهاي آينده بيرون ميدهند   

  ـ و! رآمدن آنها و بيشتر گرديدن ارج مرشدان خود مي باشنددنباله روي ميكنند و چشم براه درست د
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چـه  كسيكه پندي مي سرايد بايد بيش از همه خودش آن را بكـار بنـدد وگرنـه از پنـد او هر                     ـ  ٤
زيرا شنوندگان نه تنها آنرا بكار نخواهند بست ، خـود چنـين   . سودمند باشد جز زيان نخواهد برخاست   

خواهند پنداشت پند از بهر گفتن است نه از بهر پذيرفتن و كار بستن و هريكي از ايشان بنوبـت خـود       
خواهند كرد كه همگي    كم كم سراسر توده اين حال را پيدا         . آنرا ياد گرفته بر اين و آن خواهند سرود        

  . كار بستن نباشدپند سرايند و هيچ كس دربنِد
درديست كه بآساني درمان نپـذيرد  .  خرد بنگريم ، چنين حالي از بدترين بيماريهاستةاگر با ديد 

  .و پزشك را بستوه آورد
نميكنـد ،   و   از دل بر نخيزد در دل نخواهد نشست و كسي كه ميگويد              تااندرز  : چيزيست آزموده   

  . سخن او را شنوند و نكنندمردم نيز 
در اين باره در جاي ديگري سخن گشاده تر رانده ايم و اينجا بهمين اندازه بس مي كنيم و آنچـه          

بجاي گفتگو از ستوده خـويي و نيكـوكرداري         : را در آغاز گفتار نوشته ايم در اينجا دوباره مي نويسيم            
زمانهاي گذشته بازمانده كوشيد و دلها را از آنها پيراست           اين پراكنده گوييها كه از       ةنخست بايد بچار  

  .وگرنه از گفتگو نتيجه در دست نخواهد بود و كوشش سودي نخواهد داشت
ه نـداديم ولـي     دامننه تاكنون چيزي گفته نشده و ما نيز چندانكه مي بايست گفتار را              يدر اين زم  

 ةهـايي كـه در انجمنهـا دربـار        گو در گفت   خود بمـا يـاري خواهنـد كـرد و          ةمي دانيم بخردان با انديش    
ند و شناسند بر گفتـه هـاي مـا خواهنـد افـزود و زمينـه را            داننگارشهاي پيمان پيش مي آيد آنچه را        

  .هرچه روشنتر خواهند گردانيد
 كـسانيكه   . گذشتگان كاري نيست و بر خود آنان نكوهشي نداريم         ما را با خودِ   : اين را هم بنگاريم     

 درگذشته اند و نيك و بد ايشان با خدا افتاده چه جاي آنست ما بستايش يا نكوهش                  قرنها پيش از اين   
   در پيرامـون سخنانيـست كـه از ايـشان           هاما هرگز بكسان نمي پردازيم و اين گفتگو       . از آنان برخيزيم  

 بـاين   از اينها چون زيان مي زايد همين كـار مـا را           . روي كاغذهاست ر   زبانها يا ب   بازمانده و امروز بر سرِ    
  ينداستان دلها با دستورها و پنـدها و گفتـه هـاي ديگـري كـه از قرنهـاي پيـش          . گفتگو واداشته است  

بازمانده داستان آبگير است با لجن و آب بد بو كه در آن باشد و تا آبگير از آن پاك كرده نشود هرچـه                 
  .آب پاكيزه روي آن آيد بوي بد خواهد گرفت

انديشه ها يا پندارهايي چون در دلي جا گرفت آنرا آزاد نگزارد و كسيكه چيزهاي نادرستي را بياد 
خود سپرده و بدانها گرويده پس از آن هر چه بشنود و بياد خود سپارد بـا آن باورهـاي نادرسـت بهـم           

وانست مگـر  خواهد درآميخت و هيچگاه سخني يا دانشي را بسادگي كه دارد در دل جا دادن نخواهد ت             
دل از آنها پيرايد و همه را بيكبار بيرون سازد و با چنـين كاريـست كـه مـي توانـد آزادانـه دانـشي را                           

  .بياموزد يا دستوري را فراگيرد
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  گفتارهاي گذشـته زيـان پراكنـده گوييهـاي گذشـتگان را بـاز نمـوديم و آنچـه در ايـن بـاره                         در
 سخن مي آيـيم و بهتـر اسـت نخـست راز نيكوخـويي و      ]رس[كنون بر . مي توانستيم نگاشتن نگاشتيم   

   :بدخويي را نشان داده ، گفتگو را از ريشه اش آغاز كنيم
جانست كه در اين راه با       زيرا از يك سوي داراي تن و      . چنانكه گفته ايم آدمي داراي دو نهاد است       

 ، افت و درخواسـت و خـوي       جانداران يكسان و با آنها همجنس مي باشد و آنچه آنها دارند از دري              ةهم
ان ماده مي باشد و     هاز سوي ديگر داراي روان و خرد است كه چيز جداگانه و بيرون از ج              . هم دارد  اين

١.اين را نيز دريافتها و درخواستهاست

اسـت و آدمـي ميـان كـشاكش           دو نهاد ، كشاكش در كـار       ةاينست هميشه در درون آدمي ، ميان      
  . از اينجا برخاسته نكوخويي و بدخويي نيز.افتاده

ـ جانوران  هـايي از سـتوده و ناسـتوده دارنـد از خـشم و     يم خ ـ  از چرندگان و درندگان و پرندگان 
 خودخواهي و برتري فروشي و ناشكيبي و ستمگري و تـرس و چاپلوسـي و ماننـد         وكينه و رشك و آز      

ني به بچه هاي خود و پرداختن و گراييدن نرينه و مادينه بهم ، مهربا) اينها خويهاي بد آنهاست( اينها 
  .)اينها خويهاي نيك آنهاست(  بپرورش آنها ، نبرد با دشمن ، دليري ، نمك شناسي و همچون اينها

.  بـيش دارا مـي باشـد       يـا  خويها بهره دارند و هركسي يك رشته از آنها را كم             ة اين آدميان از هم  
 و بيهـوده گـويي      واز خودنمـايي    : ي دارد   هـاي يم خـود او نيـز از راه تـن و جـان ، خ               گذشته از اينهـا ،    

  . دغلكاري و ديگر از اينگونهو دزدي و هوسبازي  ودروغگويي
جـز از آنكـه     (از اينسوي ، روان از خيمهاي نكوهيـده بيـزار اسـت و خـود هميـشه دسـتورهايي                    

  تني و جـاني ، خويهـاي آدميانـه پيـشنهاد           ةدهد و در برابر خويهاي ناستود     ) درخواست تن و جانست   
  .از اينجا آدمي داراي دو رشته خويها از ستوده و ناستوده گرديده. كند

ولـي مـا بـه      . مي توان در اين زمينه از چندين گوشه گفتگو كرد و به سـخنهاي درازي پرداخـت                
  .همين اندازه بسنده كرده ، به نتيجه نزديكتر مي شويم

 اينـست آدمـي هرچنـد از آنهـا         از آنچه گفتيم دانسته شد خيمهاي نكوهيده از نهاد جانوريست و          
  .پيراسته گردد ، ارج آدميگريش بيشتر شود

 بـسيار بـزرگ ديگـري دارد و آن          ةولي كوشش بنكويي خويها ، تنها از اين راه نيست و يك انگيز            
  دميان كـه بايـد       آ.  آسايش را از هم گسلد و جهان را از پيشرفت باز دارد            ةاينكه خويهاي نكوهيده رشت   

  رشك و كينه  و دست بهم داده كار زندگي را پيش برند ، اگر گروهي گرفتار خشم وهم زيست كننداب

 
آنچه در آن گفتـار     . نوشته روشن ساخته ايم كه روان جز از جان ميباشد         » جان و روان  « ـ در شمارة نهم پارسال گفتاري بنام        ١

 را  در پيرامـون روان    خوانندگان در ايـن بـاره تواننـد كتـاب         . [نوشته شده همگي راست است و اين زمينه درست روشن گرديده          
 ]ـ و.بخوانند
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خودنمايي شدند و يا آزمنداني و ستمگراني از ميان ايشان برخاست ، و يا دزدان و دغلكاران فـراوان                    و
شدند ، زندگي بر آن گروه تلخ شده كمتر روي آسايش بينند و همواره گرفتار كـشاكش و زد و خـورد                      

اگر در گروهي ترس و ناشكيبي و چاپلوسي و اينگونه فرومايگي ها رواج گرفت ، هميشه زبـون                   .شندبا
همچنينست ديگر خويهاي نكوهيده كه هركدام      . ستمگران و چيره دستان باشند و از پيشرفت بازمانند        

ناستوده بيشتر  كشاكش با خيمهاي    . زيانهايي را با خود دارد و ما در جاي خود آنها را باز خواهيم نمود              
  .هر خويي را بايد در ترازوي سود و زيان زندگي سنجيدناز اين راه و اينست 

را مردم آسان مي شمارند و هركس گفتگو از آن مـي دارد               اين ..كنون بگويم راه اين كار چيست؟     
ا را   خويهـ  ةدر اين زمينه بايد گفتگو را بر روي پايه اي گذاشت و همـ             .  بس دشواريست  و ما گفتيم كارِ   

در يك جا در ديده گرفت و نيك و بد را از هم جدا گردانيد و از بهر هركدام اندازه نـشان داد و ايـن را    
 ة بيپـا و بيپايـ  ةديگران سخن بگزافه رانند و وارونه گوييها كنند و با گفتـ         ١.بايد از راه دين بدست آورد     
  .گردانيده ايمچنانكه در گفتارهاي پيش اين را روشن . خود ، مردم را گيج سازند
 روانهـا را از      و در گام دوم بايد خردها را تكان داد و از سـستي بيـرون آورد              . اين گام نخست است   

 وگرنـه از    .بيماري رها گردانيد تا راستيها را دريابند و نيك و بـد را بـشناسند و بـه نيكهـا ارج گزارنـد                      
  . بدست نيايد ايشمردن خويهاي ستوده و ياد دادن آنها ، نتيجه

ها را بشناسند و با زبان سـتايش        ]ي[روهي كه به سستي خرد و بيماري روان گرفتارند اگر نيك          گ
 بگفتگـو از درسـتي      .آنها كنند ، چون هنگام كار رسيد ، آن يارايي در خود نيابند كه آنها را بكار بندند                 

 نويسند ، لـيكن     در ستايش گردنفرازي و بي نيازي گفتار      . را دستاويز براي دزدي كنند     پردازند ولي آن  
  .اين چيزيست كه ما هميشه با ديده مي بينيم.  گدايي گيرندةآنرا سرماي

در يونان و   . تاريخ گواهست كه همواره در توده ها ، جنبش خرد با رواج خويهاي ستوده توأم بوده               
 هروم چنانكه از يكسو خردها تكان خورد و زندگاني راه ديگـري گرفـت ، خويهـا نيـز پيراسـته گرديـد          

در جنبش اسالمي نيـز     . دليري و درستي و گردنفرازي و دستگيري از بينوايان و مانند اينها رواج يافت             
  . چنين رخ داد

در لشكركشي خشايارشا اين مرد با سپاه يونـان         . داستان لئونيداس ، پادشاه اسپارت را شنيده ايد       
شت سـر او را نيـز گرفتنـد و          را داشت و چون ايرانيان از كـوه گذشـته ، پـ            ٢رموپواليث ةنگهداري تنگ 

  را يونانيان ناگزير بودند بگريزند و جان بدر برند و يا به جنگ ايستاده كشته شوند ، لئونيداس انبـوهي                  
تن پايدار ايستاده مردانه جنگيدند و همگـي        صد  از يونانيان به خانه هاشان فرستاد و خويشتن با چند           

 بسيار بزرگيست ، چگونه بدان آساني انجام         و مردانگيِ   اين جانبازي  .!اين كار چرا كردند؟    .كشته شدند 
   اين راست است در قانون اسپارت گريختن از جنگ..! چرا جان بدر نبردند؟.! چرا نگريختند؟.!دادند؟

 
را در جاي ديگري روشن خواهيم ساخت كه چند چيزست كه جز برگزيدگاني از آن گفتگـو نتواننـد داشـت و ديگـران                         اين١ـ  

. نيكخويي و بدخويي نيز از آنهاستةزمين. دچار لغزشهاي بزرگ شوند و اينگونه چيزهاست كه دين ناميده مي شود
٢ ـ وThermopylae  ـ
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لـيكن  . گناه سختي بود و لئونيداس و يـاران اسـپارتيش اگـر مـي گريختنـد كيفـر سـختي ميديدنـد                     
اگر چنين كاري ميكرد هميشه پيش ايرانيان گرامـي         . هار خواهد لئونيداس ميتوانست از خشايارشا زين    

 درسـت    زيـرا او خـردِ     .. پس چرا اين را نكرد و مرگ را بهتـر دانـست؟            .بود و بهترين نوازشها را ميديد     
داشت و نيك ميدانست كه زندگي جاويداني نيست و هركسي دير يا زود از اين جهـان رخـت خواهـد                     

 كه پس از آن توانستي زيست با بدنامي برابر نمي گرفت و گردنفرازي و        بربست و چند سال زندگاني را     
  .نيكنامي در پيش او چندان ارجمند بود كه جان باختن را در راه آن گوارا ميشمرد

: ميگويم  .  راستيها را مي دانستند    ةنميگويم يونانيان هم  .  درستي روان نتواند بود    ةاين جز در ساي   
   روان آسـان بكـار      رست مي دانستند و ارجـش مـي شـناختند و از درسـتيِ             آنها را كه مي دانستند ، د      

  . همين بود حال روميان.مي بستند
پـس  .  تـن و جـان مـي باشـد         بـا  روان   ةگفتيم داستان نكوخويي و بدخويي داستان كشاكش ميان       

   .بيگفتگوست كه تا روان ها نيرومند نگردند بر تن و جان چيره نتوانند در آمد
پس تا كسي معني درست زنـدگاني و        .  از خويهاي بد از بهر آسايش زندگانيست       هم گفتيم دوري  

  .سود و زيان آن را نشناسد بآساني نتواند از بدخويي ها دوري گزيند
در اين زمينه نيز پس از شمردن خويهاي        .  همگي نيكيهاست  ة تكان خردها ماي   :سخن كوتاه كنم    

 بايد به نيرومندي خردها كوشيد تا مردم به نيكي هـا   ستوده و ناستوده و روشن ساختن هريكي از آنها        
  .گرايند و آنها را از روي دلخواه بكار بندند

خويـشتن    آراسـتن خويهـاي خـود باشـد و هميـشه بـر             ةهركسي بايد در انديش   گذشته از اينها    
اي خويها كه عنوان بيماري را دارد و بآسـاني چـاره نپـذيرد همچـون خـشم و                    سرپرستي كند و پاره   

 اينها بايد بخود سـختي داد و زمـان درازي           ة دربار  ، تنگديدگي و شتابكاري و ديگر از اينگونه        و كرش
  .هميشه نگران خويش بود تا از آنها رهايي يافت

ـ   . گاهي كساني مي گويند خويهاي بد چاره ندارد         نيكوخـويي   ة مـي گوينـد كـه دربـار        اناين را آن
يك روز هوس مي كنند بـه پنـدآموزي   .  ناداني ايشانستةسخنها سروده و كتابها نوشته اند و اين نمون     

چنانكـه  . از پند كاري برنخيزد   :  روز ديگر بيكبار برگشته مي گويند        .پردازند و آن سخنان را مي نگارند      
چنانكه يكي را چون ديدند پند درو نميگيرد . پديد مي آورند) قاعده(گفته ام اينان از يك پيشامد پايه      

خوي بـد چـاره     : سودي نمي دهد ، همه را با او در يك ترازو نهاده چنين گويند               ) تربيت(و يا فرهنگ    
 .زنگي از شستن سفيد نگـردد     . مس از سفيد كردن سيم نشود     : گاهي نيز مثلهايي نيز مي آورند       . ندارد

  .از اينگونه سخنها
  ايز اينكه پـاره  آري گاهي كساني از اينكه روانشان بسيار ناتوانست و يا ا          . ولي اينها نادرست است   

انبوه مردمان  .  چاره نباشد ولي اينگونه كسان كمند      خويهاي نكوهيده در نهاد او جايگير است ، در خورِ         
  .كسانيند كه از پرداختن بخود ، از خويهاي بد رهايي توانند يافت و بخويهاي ستوده آراسته توانند شد
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 چون بنيكي گراييدند و پيراسته شـدند ،       زيرا اينان .  انبوه است  ة اين دست  ة دربار  نيز  كوششها ةهم
 زمانها نيز كـه جهـان بـه نيكـي رسـيده ،      ةدر هم. بدي يك مشت بدنهاد زيان چنداني نخواهد داشت       

  .يكبار از بدان پيراسته نبوده استب
  

  ـ٥ـ
  

 پيش راز نيكخويي و بدخويي را       شمارةدر اين باره گفتارهايي رانده ، زمينه را آماده ساختيم و در             
ليكن نگارشي از يكي از خوانندگان بما يادآوري كرد كه يك گفتگوي بس سـودمند               . ن گردانيديم روش

و ارجداري ناپرداخته مانده و تا آنرا بجايي نرسانيم شمردن خويهاي ستوده و ناستوده بيهـوده خواهـد                  
  .بود

پاكيـست در   آيـا كـسيكه دربنـد    ..! آيا توان با پاكيزه خويي زيـستن؟      «: آن مرد چنين مي نگارد      
  »..!زندگاني دست بسته گرديده و در راه پيشرفت از ديگران پس نماند؟

   مـادي   ة نگارشهاييست كه كـساني از هـواداران فلـسف         ة ديگري دارد و نتيج    ةريشازو  اين پرسش   
اينان كه آدمي را بپاي جانوران مي برنـد         .  زبانها در آمده   ةكرده اند و در همه جا پراكنده شده و به هم          

رند و زندگي را جز نبرد و كشاكش نمي انگارند ، سـتوده خـويي   ا هر باره اين را با آن يكي مي شم و از 
  . و بگمان خود دليلهايي مي رانندرا نيز زيان هركسي مي دانند
است ، در دلها كارگر افتاده و ما مي بينيم بـسياري از مـردم آنـرا بـاور         بيپاين بدآموزي كه بسيار     

 را دارد و اين      اي آدمي كه از سرشت خود خويهاي نكوهيده      .  روگردان شده اند   يپاكيزه خيم كرده و از    
 كوشش آموزگاران خداييست كه از آنها دوري مي گزيند ، بدآموزان بآساني مي توانند دوبـاره                 ةدر ساي 

ما صدها كسان را مي بينيم كه با پيـشاني بـاز پابنـدي بـستوده خـويي را                   .  آن بديها سازند   ةاو را آلود  
  .هوده مي شمارندبي

 پـاكيزه خيمـي در جـاي خـود          «: پاره اي نيز گناه را بگردن زمانه انداختـه چنـين مـي گوينـد                
  .» آن بودننيكوست ولي در اين زمان نمي توان دربنِد

بسياري از آنانكه با زبان پندآموزي مي كنند و بـديگران پـاكخويي يـاد ميدهنـد ،     نيز مي بينيم   
ي دارند و هرگاه درونشان را بكاويم ، با هواداران فلسفه مادي هم انديشه  ديگرةخودشان در دل انديش

  . بلكه كساني اگر پايش افتاد آشكاره از آن فلسفه هواداري نشان ميدهند.مي باشند
 و ما نشان داديم كـه       نيستدر زمانهاي پيش گفتگو از اين بود كه آيا خوي بد چاره پذير است يا                

شته اند و پندسرايي كـرده انـد ، در يـك جـا نيـز سـخن از چـاره ناپـذيري                    بسياري از آنانكه كتاب نو    
امروز هم گفتگـو از     . بدخويان آورده اند و اين نمونه ايست كه كار ايشان جز پراكنده گويي نبوده است              

 آيا با خويهاي ستوده توان زيستن و از ديگران پس نيفتادن و ما مي بينيم در ايـن بـاره نيـز                        :اينست
  اين چه.  بايد از پراكنده گوييها جلوگيري كرد :مياينست بار ديگر مي نگار. گويي ميشودپراكنده 
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آنچـه  ! آنچه آدمي را تيـره روز گردانـد ، پنـدارهاي نابجاسـت            !  پندآموزي كند؟   هركسي هوسيست كه 
  .مغزها را آشفته سازد ، پريشانگوييها و وارونه سراييهاي اين و آن مي باشد

در اينجا نيـز نـاگزيريم ايـن        .  روي پايه اي باشد    راز خويهاي نيكو و بد بايد ب       سخن    :بارها گفتيم 
  چيزي كه هست اين گفتگو بجاي ديگر. گفتگو را يكرويه گردانيم و سنگ بزرگي از پيش پايها برداريم

  آنانكه آدمي را بپاي جانوران مي برند ، نخـستين لغـزش ايـشان اينـست كـه آدمـي را                     . خواهد كشيد 
ليكن ما چون اين زمينه را بسيار روشن گردانيده ايم          . ند و از سرشت رواني او آگاهي ندارند       نمي شناس 

 ماست كه هر سخني را سـاده و آرام ميـرانيم و خـود جـز ايـن                   ةاين شيو . نيازي بسخن دوباره نداريم   
 و روان   گفتاري كه پارسال بنـام جـان      .  ليكن از اين راه ارج گفتارها شناخته نمي گردد         .نبايستي كنيم 

 مادي را مي اندازد و ما چـون آنـرا مـي نگاشـتيم از ايـن انـدازه ارج آن آگـاهي                        ة فلسف ةنوشتيم ريش 
 بيش آگاه شده اين زمان بود كه دانستيم چه لغزشهايي            و نداشتيم تا سپس از نوشته هاي ديگران كم       

  .وده استبدر ميان 
گان و برگزيـدگي آن روشـنتر از آن         جدايي آدمي از ديگر آفريد    . هباري گام نخستين برداشته شد    

  ١ در اينجـا دو سـخني      .پس از آن ميرسيم بـه آيـين زنـدگي         . گرديده كه بار ديگر بگفتگو نيازي ماند      
كه به خرد بيش از هوس ارجي نمي دهند و زندگي را ميدان نبرد شناخته هركسي                 اينان. در ميانست 

  ولـي مـا   . يي خـرد را زيـان مـي انگارنـد    را ميگويند تنها از بهر خويش كوشـد ، پيداسـت كـه راهنمـا        
  . بايد آيين زندگي راهنماييهاي خرد باشد و بس :مي گوييم

 .اين باره ما بنياد بس استواري نهاده و راه آسايش وخرسندي جهانيان را نشان داده ايم                اگرچه در 
م در   سخن گوشه هاي بسياري پيدا مـي كنـد و مـا مـي تـواني                گفتگوهاچيزي كه هست در اين گونه       

  . ديگري درآييم و بي آنكه گفته هاي پيشين را دوباره گوييم بسخناني پردازيمةاينجا از گوش
.  در كـار بـوده     ياز روزيكه آدمي دانشي پيدا كرده و گامي در راه پيشرفت برداشته ، اين دو سخن               

نانكه دانـشمند  گذشته از عاميان كه در راه سود خود از دروغ و نادرستي پرهيز نمي كنند ، كساني از آ   
بشمار بوده اند نيز اين باور را داشته اند كه با راستگويي و درست كرداري فيروزمند نتوان بودن تا آنجا 

  . پديد آورده اند ايرسيده كه كساني از بهر آن فلسفه
اين سخن كه جهان ميدان نبرد است و آدميان هركسي جز بسود خود نكوشد ، چندان بيخردانـه         

اين راست است كه كشاكش در نهاد آدمي نهاده ولـي ايـن نيكـي او نيـست و     . ازه نيايداست كه به اند  
دروغگـويي و نادرسـتي بزيـان خـود دروغگـو و            از آنـسوي    . اينست بايد تا تواند از آن ايستادگي كنـد        

  . نادرست مي باشد
 از كـسي  مي ماند كه كسي كه دروغي مي گويد و هزار ريال مثالً)  معما (اگرچه اين به چيستان     

ولي اگر اندكي باريك بين شويم چيـستان        . مي گيرد ، با اين سود آشكار ما بگوييم دروغ بزيان او بوده            
  . گشاده خواهد شد

 
١ اختالف ـ و= ـ دوسخني
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دروغگويي كه يكي را فريب داده پولش را مي گيرد ، اگر چنين بودي كه دروغ را تنها او بتواند و                      
 ميشد بگوييم از دروغ سودي       ز مردمان كناره گيرد ،    ديگر كسي نتواند و يا آن رفتار را كه كرد بيكبار ا           

 زيـرا او كـه امـروز بيكـي          .سودي نبرده بلكه زيانكار درآمده    :  ولي چون چنين نيست ، بايد گفت         .برده
  در جاييكه هـركس تنهـا  .مي گيردگرفته فردا نيز ديگري باو دروغ گفته پولش را دروغ گفته پولش را   

وغ نيز بگويد ، همگي اين كار را كنند و بدينسان ايمنـي از ميـان مـردم          سود خود را جويد و بتواند در      
برخيزد و هركسي ناگزير گردد پياپي با ديگران كشاكش كند و هيچگاه آسوده نباشـد كـه ايـن خـود                     

  .زيان بزرگي مي باشد
 كه  اينكه راهنمايان مردمان را به راستي و درستي و نيكوكاري برانگيخته اند ، از بهر همين بوده                

ما اين را نشان داده ايـم كـه رنـج           .  مردمان از آسايش بيشتر باشد     ة بهر وكشاكش هرچه كمتر گردد     
 ساعت ميكوشد ، بيگمان هشت ساعت آن هبيشتر جهانيان از راه كشاكش است كه اگر كسي روزانه د

  . در اين راه مي باشد
با او اين رفتار را كرد ، آن        هميشه ديده ميشود كسيكه با مردم فريبكاري مي نمايد چون ديگري            

ولي از او نسزاست كه بنالد و .  فريبكاري و نادرستي باز ميكندنالد و زبان به نكوهِش كه مي هنگامست
  ! بنكوهد

در اين باره در تاريخ داستانهاي پر ارجي هست و چون ما هميشه از تاريخ گواهيها مي آوريم ، در                    
چنانكه در جاي ديگر گفته ايم ، يكي از زمانهايي كه خرد پيش             . اينجا نيز آن شيوه را دنبال مي كنيم       

  .در زمان هخامنشيان بود و اينست مي توان از كارهاي آنان به گواهي ياد كرد،  يونانيان ةرفت ميان
از جمله دو تـن     .  بنام شدند كه در تاريخ نيز شناخته مي باشند         ي يونانيان مردان   ميانة در آن زمان  

  ميستوكليس و ديگري آريستديس نـام داشـت ، در بـسيار جـا بـا هـم يـاد كـرده                      از ايشان كه يكي ث    
.  چه بسا همدست بودنـد      نيز زيرا گذشته از اينكه با هم در يك زمان مي زيستند ، در كارها             . مي شوند 

ـ       ايرانيـان برخاسـت و در تـاريخ باسـتان از بزرگتـرين پيـشامدها              ]يونانيـان و  [ ةدر جنگهايي كـه ميان
  .شد ميان داشتند و كارها بنام ايشان ياد كرده مي ين دو تن در بيشتر آنها پا دربشمارست ، ا

١ آريـستيديس نيـز در     . بنام او پايان يافت   نثميستوكليس آن كسيست كه فيروزي جنگ ساالمي      
  .با فيروزي سرفراز گرديد٢جنگ پالتاي

نيكوكاري جدايي از هم     نزديكي و همدستي با هم ، از رهگذر پابندي براستي و             ةاين دو تن با هم    
زيرا ثميستوكليس بر آن بود كه در راه پيشرفت از دروغ و نيرنـگ و بيـدادگري پرهيـز نبايـد                     . داشتند

ولي آريستيديس از دروغ و ناراستي سخت پرهيز كردي و هرگـز            . كرد و رفتار خودش از اين راه بودي       
  .رد بيدادگري نگرديديِگ

 
١  ـ و Salamis ـ

Plataea٢ـ   ـ و 
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كه با ايران داشتند ، يك كشاكش و دشـمني سـختي نيـز              در آن زمان يونانيان گذشته از جنگي        
در آن هنگام اين دو شهر ناگزير شده دست يكي كردند ولي .  آتن و اسپارت هميشه در كار بودي       ةميان

پس از جنگ ساالمين چون كشتيهاي يونانيان همگي به بندر آتـن            . در نهان كينه در دل مي پروردند      
 كه آتنيان را برانگيزد ناگهان آتـش بـه كـشتيهاي اسـپارت              بازگشت ، ثميستوكليس چنين ميخواست    

  . آريستيديس به آن خرسندي نداد. زنند و بدينسان اسپارتيان را از نيروي دريايي بي بهره سازند
 ثميستوكليس بودند و نيرنگ و ناراستي را روا ميشمردند و چنين ةديگر مردان يونان همه از دست 

. لـيكن ايـن بهانـه اي بـيش نبـود          . رنداي را تنها در كار توده روا ميشم       عنوان مي نمودند كه اين بيراه     
 !نادرستي يك توده با يك توده با نيرنگ و نادرستي يك مرد با يك مرد چـه جـدايي دارد؟                    نيرنگ و 

 يونانيان ، اينان فريب سودي كـه از دروغ و نادرسـتي در   ة پيشرفت خرد ميان ةراستي اينست كه با هم    
 ةولـي ديـري نگذشـت كـه نتيجـ         . ي دريافت ندي آيد خورده انجام آنرا نمي توانست      گام نخست پديد م   

ـ           ةدر ساي . نادانيهاي ايشان پديد آمد     آتـن و اسـپارت   ة رفتار اينان روز بروز دشـمني و همچـشمي ميان
بار چون بنياد كار بـر نادرسـتي         ولي در هر  . چندين بار آشتي كردند و پيمانها بستند      . سخت تر گرديد  

 اينـست همينكـه فرصـت جـست     ، دل پابندي بآن پيمانها نداشت      يچيكي از دو سوي از درونِ     بود و ه  
 بدينسان كم كم پيمان نيز از ارج افتـاد و           .نيرنگي بكار برد و آنرا يك سودي از بهر توده خود پنداشت           

اينست جنگ در ميان دو شـهر  .  آن كرده نشود   ةكينه ها چندان سختي گرفت كه جز با خونريزي چار         
بيـست و هفـت سـال هميـشه       .  يونانيان دو بخش شده بريختن خون يكديگر برخاسـت         ةهم. درگرفت

ي در خـون    نهـزاران جوانـان كارآمـد     . صدها آبادي ويران گرديد   .  بود  در كاِر پيشرفت   جنگ و دشمني  
آن نيرومندي و شكوهي كـه يونـان پـس از           . كشتيهايي كه هر دو سو داشتند همگي نابود شد        . غلطيد
در . هر دو سوي از پا درآمده به ناتوانترين حال افتاد.  از ميان رفت  همگي با ايران پيدا كرده بود    جنگها  

  . اينها بود كه فيليپوس پدر اسكندر فرصت يافته آزادي يونان را از دستشان گرفتةنتيج
ود  خـ  ة يونان بنـام سـود تـود       انستيها كه مرد  ااين بود زيان آن دروغگوييها و پيمان شكنيها و نار         

  ..! ديگري ندارد؟ةديگر چه گواهي روشنتر از اينكه نادرستي جز زيان نتيج. ميكردند
ما اگر از زمان بسيار دوري گواهي آورديم ، از بهر اينست            . سراسر تاريخ پر از اينگونه داستانهاست     

  ارجمنـدي   ة و آنگاه چنانكه گفتيم به يونانيـان بـا ديـد   .كه نخواستيم از زمانهاي نزديك گفتگو نماييم     
 نادرسـتي هـا و بدخوييهاسـت        ةسراسر تاريخ پر از پيكار و خونريزي و همگـي ميـو           وگرنه  . نگريم مي

  .!وگرنه آدمي را چه نيازي به جنگ و خونريزي مي باشد؟
كـي رخ داده دو تـن آدمـي يـا دو     : مي گويم . جنگ در سرشت آدميان نهاده  : كساني مي گويند    

 جنـگ و كـشاكش و دشـمني هرچـه           !..يكبار جنگ آغازند؟  بيدند ،   گروهي از آدميان همينكه بهم رس     
 آنست كه كساني دربند راستي و درسـتي نباشـند و از آزمنـدي و كوتـاه بينـي دسـت                      ةهست ، نتيج  

درازي به دارايي و زندگاني ديگران و يا فريفتن اين و آن را روا شمارند و اين كارها در دلها كينه پديد                      
  .زبانه زن گرديده كار به خونريزي انجامدآورد و كم كم آتش دلها 
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گفتگوي ما از زيان دروغگويي و نادرستي و بدخويي است و ميخواهيم اين را نشان دهيم كه اين                  
در اين باره يـك گـواه ديگـر زنـدگاني خانـداني      . نارواييها بخود دروغگو و نادرست و بدخو نيز زيانست     

 آيا نه از اينـست      .. است تا بيرون و ميان بيگانگان؟      از چيست هركسي در خاندان خود آسوده تر       . است
خاندان بنياد زندگي راستي و درستي و نيكوكاري است و در آنجا هركسي بجـاي كـشاكش بـه                    كه در 

 اگر در خانـدان . !.؟دستگيري بر ميخيزد ، توانا از دست ناتوان ميگيرد و بزرگ پرستاري كوچك ميكند        
بار فريبكاري كند آيا نه اينست كـه ديگـران از او     پندارد و چند   هم يكي دروغ و نادرستي را سود خود       

    تلـخ فريبكـاري و نادرسـتي را        ةرميده و بيزاري جويند و او را بيرون كنند و بدين سـان خـود او ميـو                 
هركس از بديهاي خود جز زيان بهره برنخواهد . ميان توده هادر همين حالست در بيرون . .!مي چشد؟

  .داشت
 ليكن هرگاه من يك تن دربند راستي و درسـتي باشـم و           .د گفت اينها درست است    كساني خواهن 

فراموش نبايد كـرد كـه هـركس        گوييم    مي !..خوي خود را آراسته گردانم ، جهان به نيكي مي گرايد؟          
 و اينست هركسي بنـام نيكـي جهـان    يك تن بيشتر نيست و جهان از همين يك تن ها پديد مي آيد          

و آنگـاه   ! اگر اين پوزش را توان پذيرفت ، كيست آنرا پيش نياورد؟          . يكي خود باشد  ناگزير است دربند ن   
 پذيرفتن است ، پس چگونه هنگاميكه از يكي ستمي مي بيني يا زياني ميكشي ،                اگر اين بهانه درخورِ   

 نه اينكه آنكس يك تن اسـت و در دل خـود همـين بهانـه را پـرورده                    !زبان به ناله و فرياد باز ميكني؟      
 آدمي راستي و درسـتي       اين بي گمان است كه بايد بنياد زندگانيِ        :يم   سخن را به پايان ميرسان     !ست؟ا

  .باشد

كساني نيكي را تنها از بهر گفتن ميخواهند  .
  

كساني هستند كه چون در جايي نشستند و يا بكسي رسيدند از بديها نكوهش مي كنند و چـون                   
  .ندپايش بيفتد خودشان از آنها پرهيز نميجوي

آن بيخردانينـد كـه نميداننـد نيكـي بكـردار         . اينان آن نادانانيند كه نيكي را تنها گفتن مي دانند         
  .است نه بگفتار

بايد اينان را خوار داشت و پستي شان را برخـشان كـشيد تـا               . اگر ديگران بد باشند اينان بدترند     
  .گستاختر نگردند

ي باشند آنان را از بديها گريزي نيـست ولـي           برخي نيز چنين وا مي نمايند كه چون ديگران بد م          
ما اگر اين بهانه را بپذيريم هركس آن   ! از كجا داستان باژگونه نباشد؟    . اين بهانه هرگز پذيرفتني نيست    

  .را دستاويز خواهد داشت
اينان ميخواهند از يكسو در شمار نيكان باشـند و از سـوي ديگـر از بـديها بهـره بردارنـد و ايـن                         

  .هرگز پيش نخواهد رفتآرزوييست كه 
  .تا نيكي نكني نيك نخواهي بودن. تو هرچه ميخواهي بگوي
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.هر كاري از بهر نتيجه اي بايد بود
  

زمانيكه ما پيمان را آغاز نموديم در شمارة نخستين ياد كرديم كه اين نامه راهي را دنبال ميكنـد             
   را ميخواننـد اگـر گفتـه هـاي مـا را             گفتيم كسانيكه اين نامـه    . و نمي تواند بسخنان پراكنده پرداختن     

  مي پذيرند و براست ميدارند بنـام راسـتي پرسـتي چيـزي بنگارنـد و پاكدالنـه گـواهي دهنـد و اگـر                         
  . نمي پذيرند مي توانند آنچه بانديشة ايشان مي رسد بنويسند و از ما پاسخ خواهند

نـاگزير  . رداختند و فرسـتادند   با اينهمه ديده شد كساني پياپي شعر ساختند و فرستادند ، گفتار پ            
  با اين هم كساني باز نايـستادند و پـاره اي از اينـان چـون گفتـه يـا                    . شديم چندين بار يادآوري كنيم    

  .نوشته شان چاپ نيافت رنجش پيدا كردند و از ما روگردان شدند
ه هر ساله   ولي ما از راه خود برنگشتيم و رشته را بدست اين و آن نداديم و بياري خدا توانستيم ك                  

اين يكي از نگهداريهاي خداست كه پيمان در چهارسال از          . يك يا چند زمينه را گرفته روشن گردانيم       
  .راه خود نپيچيده و در سراسر شماره هاي آن دو گفته كه با هم نسازد پيدا نتوان كرد

 گرفتـار   ليكن چون اينگونه پراكنده نويسي يكي از آلودگيهاست و ما مي بينيم بـسياري از مـردم                
  :نماييم  آن مي باشند ميخواهيم چيزهايي در اين باره بنگاريم و زيان آن را باز

ما ميخواهيم بدانيم اين كار كه انبوهي پيش گرفتـه انـد چـه              . هر كاري از بهر نتيجه اي بايد بود       
د دهند و  نتيجه اي دارد و از بهر چه آن را مي كنند؟ اگر از بهر آن مي كنند كه آگاهي هايي بمردم يا                     

بر دانش آنها بيفزايند و يا از بهر آنكه پندهايي بياموزند و راهنماييهايي كنند ايـن كـار بـاين سـادگي                      
  . نيست و آن را شرطهايي در كار است

كسيكه مي خواهد بمردم پند آموزد بايـد پـيش از           . تنها از پندآموزي و راهنمايي سخن مي رانيم       
پـس از آن    . اگر اثري نيست بيهوده خود را نرنجاند      . ري هست يا نه   همه ببيند آيا گفتن يا نوشتن را اث       

اگر پرداخته پاكدالنـه بيـاري او برخيـزد و آواز           . ببيند آيا ديگري پيش ازو بچنين كاري پرداخته يا نه         
بآواز او بيندازد كه هم اثرش بيشتر گردد و شنوندگان زودتر و بهتر پذيرند و هم به رنـج فـراوان نيـاز                       

س از آن بزمينه اي كه درآمده و گفتگو ميدارد آن را درست بسنجد و بفهمد و در گفته هـاي                     پ. نيفتد
اگر گفتگو از دين است بهمة گوشه هاي آن درآيد و تنهـا بيـك سـخن                 . خود همگي آن را دنبال كند     

هرگاه سخن از خويهاي نيكوست همگي آنها را بشمارد و يك كار درستي را انجـام                . نارسا بسنده نكند  
پس از آن گفتاري كه ميراند برسر آن ايستادگي نمايد و تنها بيك بار گفتن و يا نوشتن بـسنده                    . دهد

پس از آن هرچه . نكند و آنچه امروز مي گويد فردا آن را فراموش نسازد و بگفته هاي ناسازگار برنخيزد
ا در گفتگـو از زيـست       گذشته از همة اينهـ    . مي گويد خويشتن بكار بندد و كردار با گفتار يكي گرداند          

آدميان و اينگونه زمينه هاي سترگ گوينده بايد يا خويشتن راهي را باز كند و چنين شايستگي را دارا  
  باشد و يا از يك راهشناس ديگري پيروي نموده پاية گفته هاي خود را بر آن بگزارد وگرنه يك سخن
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ست شرطهايي كه براي گفتن و نوشتن در        اين. از اينجا و يك سخن از آنجا جز زيان نتيجه نخواهد داد           
  . اين زمينه ها در كار است

ولي ما مي بينيم كسانيكه گفتارنويسي مي كنند هرگز دربند اين شرطها نيستند و اگر راسـتي را                
بخواهيم ، اينان جز راه هوس نمي پويند و اين را هم يك گونه خودنمايي مي شناسـند و روزنامـه يـا                       

  .هي نمي دانند كه هركسي در آن هنر خود را نمايدمهنامه را جز نمايشگا
امروز هر كسي كه چند سالي در يـك مدرسـه بـسر داده و بيـك                 . اين بيماري ريشة ديگري دارد    

رشته اي از فقه و اصول و نحو عربي و منطق و مانند اين پرداخته و يا دبيرستاني را بپايان رسـانيده و                       
اگرفته و يا بخويشتن از ايـن كتـاب و از آن روزنامـه چيزهـايي     نمونه هايي از اين دانش و آن دانش فر    

آموخته هريكي بهمين ماية اندك بـسنده نمـوده خـود را در راه رسـتگاري مـي شـمارد بلكـه هـوس                     
راهنمايي مي كند و از درماندگي و كمخردي اين نمي انديشد كه اين چيزهايي كه او در دل دارد آيـا                     

 بسياري از جوانان همينكه چند انديشه اي فراگرفتنـد بگفتارنويـسي            !چه گرهي از كار جهان باز كند؟      
مي پردازند و اين نمي فهمند كه چنانكه ايشان را سر شنودن و يادگرفتن نيست ديگـران نيـز همـين                     

پاره اي چندان كوتاه انديشند كه دربند       بلكه  . حال را دارند و اين چيزنگاري جز كار بيهوده نمي باشد          
.  ديگران نيستند و تنها گفتن يا نوشـتن را مـي خواهنـد و از آن لـذت مـي يابنـد             شنيدن و نشنيدن  

  . همچون كودكان از كار خود نتيجه نمي خواهند: روشنتر بگويم 
اگر در انجمني چند تني از اينان گرد آيند خواهند ديد هركسي سخن خود را مي گويد و ارجـي                    

اگر شما يك زمينة دشـواري را       .  گوش نمي دهد   همگي مي گويند و هيچيكي    . بگفتة ديگري نميگزارد  
خواهيد ديد هيچيك نمي گويـد ايـن از         ) مثالً از آفريدگار و كارهاي او پرسشي نماييد       (پيشنهاد كنيد   

  هريكـي از راه دانـش خـود پـيش          . خرد و بزرگ هركدام پاسـخي مـي دهـد         . اندازة فهم من بيرونست   
اه فلسفه ، شاعر از روي پندارهاي شاعرانه ، مال از روي            صوفي از راه صوفيگري ، فيلسوف از ر       : مي آيد   

هريكي باين بسنده مي كند كه بگويد و اين نمي انديشد در چنـين زمينـه اي سـخن از همچـو                      . خبر
  !مني چه خواهند پذيرفت

اگر روزنامه هاي آغاز مشروطه را بخوانيد در آنهنگام كه زندگاني كهن بهم خورده و بار سـنگيني                  
وان كشور افتاده بود كه بايستي كسان خردمندي پيش افتاده چه دربارة كشورداري و چه               بدوش پيشر 

در زمينة زندگاني توده راههايي بنمايند و ديگران پاكدالنه از ايشان پيروي نمايند و بدينسان تـوده را                  
خت و برستگاري رسانند بيخردانه هركسي اندك ماية اندوختة مغزي خود را سرماية رستگاري مي شنا       

اگر هم كساني انديشه هايي را از اروپـا يادگرفتـه بودنـد             . چنين مي خواست از آنراه ، كارها پيش رود        
بودند كساني كه از اصول يا از فلسفه يا از صوفيگري           . هركدام آن را با دانسته هاي خود بهم درآميخت        

اگر بيماري نبـود ايـن      . دندگفتارها مي پرداختند يا پياپي خبرهاي عربي مي آوردند و يا شعر مي سرو             
در پارلمان نيز همـين رفتـار را        . يافتند كه از اينگونه خودنمايي ها جز زيان سودي بدست نيايد           درمي

  . مي نمودند

 ٤٢
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اين آلودگي زيانهـاي بـسياري را دربـر         . اينها همه از سستي خردها و خود از بدترين بيماريهاست         
كه از نيكوترين خويهاي آدميست بي بهره       » راستي پژوهي « دارد و بدترين آنها اينكه چنين كساني از         

مي گردند و هرگاه بيك راهنمايي كه برستگاري جهان مي كوشد برخوردند با او نيز از در خودخواهي                  
  . درآيند و از گرويدن و پيروي كردن بازمانند و هرگز روي رستگاري نبينند

ي نه خود راه مي شناسند كـه گـام بردارنـد و             اينان آن درماندگانيند كه در بيابان بيمناك زندگان       
در آن جا كه ايستاده اند      . پيش بروند و نه آن پاكدلي را دارند كه پي راهنمايي را گرفته رستگار گردند              

  . گامهايي پس و پيش بر مي دارند و سر مي گردانند
ه از ايـن راه     يكدسـت . ما را شگفت مي افتد كه اينگونه بيماران خود را بپيمان نزديك مـي سـازند               

يكي را بگويند نيك است و يكي را نارسا شمارند يـا بـه              : پيش مي آيند كه بگفته هاي پيمان پردازند         
تندي ستايند كه اين خرده گيريها را جز بانگيزة بيماري نمي كنند و اينست نتيجه اي هم از اين كـار              

ارسا يا نادرسـت مـي شـمارد چـون          زيرا بارها آزموديم كه كسيكه گفتار پيمان را ن        . خود نمي خواهند  
بلكه شايد گفته هاي خود را پـاك        . گفتيم گفتاري خود او بنگارد ننگاشت و ديگر آن رشته را رها كرد            

زيرا جز بر زبان آوردن آن و خودنمايي مقصودي ديگري نداشت كه انجـام داد و بپايـان    . فراموش نمود 
  .رسانيد

هوسـبازي خـود مـي گيرنـد و چنانكـه گلـه كـرديم               يكدستة ديگر پيمان را ميدان هنرنمايي يا        
گفتارهاي بيجا و يا شعر هاي ناسازگار گفته و نوشته و براي چاپ مي فرستند و چنين مي خواهند ما                    

  هرچـه هـست كـار   . اينگونه چيزنويـسي در همـه جـا رواج دارد   . را از آلودگيهاي خود بي بهره نگزارند      
  . جز بهنگام نياز نبايد پرداختما بارها گفته ايم بسخن.  بي نتيجه ايست

  ٭٭٭
  

جهان را بشناسد ، معني زندگاني : اگر كارها از روي خرد است هر كسي بايد نخست بخود پردازد 
را دريابد ، براستي ها پي برد ، خويهاي نيك و بد را بداند ، بدانشهاي سودمند پردازد ، از تاريخ آگاهي 

پس از اينهاست كه بآرزوي پيشوايي و پندآموزي بيفتد و با           . پيدا كند ، از جهان آزمايش بدست آورد       
  .شرطهايي كه گفتيم بآن پردازد

اين خود آلودگيست كه در يك توده هركسي از گـام نخـست بـه پنـدآموزي برخيـزد و بهـوس                      
هنگـام جـواني    .  بويژه از نوجوانان كه هيچ شايسته نيست باين كارها پردازنـد           .سخناني گويد و نويسد   

اين شيوه در ايران بود كه بجوانان گفتگـو در انجمـن پيـران را نازيبـا                 .  راست نه ياد دادن را     يادگرفتن
يك جوان نورسيده چـه دانـش از جهـان و چـه آزمـايش از                . شمردندي و خود شيوة بسيار بجايي بود      

ه راه  چـ . جوان هرچه هوشيار باشد باز خاميها در كار او خواهد بـود           ! زندگي دارد كه بديگران بياموزد؟    
 .زندگي بيش از همه بآزمايش شناخته شود و آنگاه خرد كه ماية دانشها اوست سال بسال فزوني گيرد                 

...  

 ٤٣
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  خويهاي پاك 
  ـ١ـ

   بمعني » راستي«در اين گفتارها 
  . بمعني حق است» داد«حقيقت و 

  پيمان

  راستي پرستي
يك آدمي هر چه روانش     .  تن مي باشد    روان و خويهاي نكوهيده ازآنِ     گفتيم خويهاي ستوده ازآنِ   

  .نيرومندتر خويهايش ستوده تر است
يـدن و آن را گرامـي داشـتن و بـه هـواداريش      براسـتي گرو «  آدمـي راسـت    يكي از آنها كه روانِ    

 را  نجويـاي راسـتي باشـد و چـون آ          ش درست است ،   ردمردي كه روانش پاك و خ      .است »برخاستن
  .يرد و به ياريش برخيزد و از زيان نترسدذدريافت بخرسندي پ

 بخرديست كـه  ةچنين كاري از يك مردي از يكسو نشان  .  يكي از گرانمايه ترين ستودگيهاست     ناي
 پاكدروني است كـه زبـون ديـو خودخـواهي و خودنمـايي              ةشناخته و از سوي ديگر نمون       را  اي راستي

  . كه شناخته پذيرفته  را اينگرديده و راستي
  . يك آدمي هر چه روانش نيرومندتر اين خوي در او فزونتر خواهد بود

 .ن آنها خواهد بـود    ارجتري  سود و زيان جهان بسنجيم اين خيم پر        ةاگر خيمهاي آدمي را از ديد     
  .  اين خوي ستوده بودهةي نتيجتدر جهان هر پيشرفزيرا 

  .ريستديس استآازآن . است ٢ خطابةو زاد١ علي بن ابيطالب و پسر قحافهاين خوي ازآِن
  

∗∗∗  
  

  .پس از آن كـه گفتارهـايي در ايـن زمينـه نوشـتيم اينـك بـشمردن خويهـاي پـاك پـرداختيم                       
  . ي راستي پرستي اوست و اينست ما آن را نخست مي شماريمستوده ترين و پاكترين خوي آدم

خودخواهي و خودنمايي و سودجويي و رشك و كينه توزي و            در برابر اين چون روان بيمار باشد ،       
 خـرد راسـتي هـا ارج خـود را از             تن مي باشد چيره گردد و از سستيِ        اينگونه زشت خويي ها كه ازآنِ     

افتنـد كمتـر پـروايش    ي راستي ها را بآساني در نيابند و چـون در    دست دهد و نتيجه آن شود كه مردم       
  . كنند و اگر يك راستي از راه ديگري پيش رفت از آن به سود جوييها برخيزند

                                                           
 ـ ابوبكر ـ و١
 ـ عمر ـ و٢



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

                                                          

ژآگاه بياباني تنها دردشان ناداني باشد و مردان د. فراوان باشد١توده هاي پيشرفتهاين گرفتاري در 
 شهري چندين درد را از خودخـواهي و خودنمـايي و            ةپيشرفتولي مردان   . اينست بآساني چاره پذيرد   

 ، رشك و كينه توزي و مانند اين بهم درآميزند و اينست روانها سخت ناتوان گردد و در گـام نخـست                    
  . راستي پرستي پايمال گرددةخوي ستود

   
∗∗∗  
  

 چنين بـوده    اگر تاريخ را بنگريد همواره    .  راستي پرستي بوده   ةگفتيم در جهان هر پيشرفتي نتيج     
و پاكدالنـه   انـد   كه يكي براهنماييهايي برخاسته و ديگران كه او را راست دانسته اند بياريش برخاسته               

  . پشتيباني نموده اند و بدينسان راهي باز شده و جهان بهره مند گرديده
سـتند و  م باستان از چه راه بوده؟ نه اينكه در هركدام داناياني برخا      وآيا پيشرفت تاريخي يونان و ر     

آيا شورش فرانسه كه جهان اينهمه  !.راههايي نمودند و ديگران راست پرستانه از ايشان پيروي نمودند؟      
راست داشتند و پي    ببهره از آن برده جز از اين بود كه مردان بخردي سخناني سرودند و ديگران آن را                  

  . .روان گردانيدنش افتادند و در راه آن از جان و دارايي دريغ نگفتند؟
 چـون برخاسـت و مردمـان را          ايـران   زردشت پيغمبر باستان   .در جنبشهاي ديني هم همين بوده     

 بدين مزدي             ـ سني خواند مردان پاكدل همه باو گرويدند و بياريش برخاستند و بـا ديوبجنـگ و    ٢سناني 
ب و   قحافـه و پـسر خطـا       ةپاكمرد عرب چون برخاست امام علي بن ابيطالب و زاد         . خونريزي پرداختند 

ديگران از مردم مكه و مدينه راست پرستانه به او گرويدند و گفته هايش را براست داشتند و بيـاريش                    
پرداخته از گزند بوجهل و بوسفيان و بولهب نگهداريش كردند و بدينـسان نامهـاي خـود را در جهـان                     

٣.يادگار گزاردند

∗∗∗  
  

  دسـته هـاي انبـوهي ايـن        ه و امروز بدترين گرفتـاري شـرق اينـست كـه روانهـا بيمـار گرديـد               
 چنين است كه پيشرفتگان و برجستگان هـر كـدام           او در همه ج   . ستوده خويي را از دست هشته اند      

  خود بر آنها افزوده و كهنه و نـو ةسخناني را از كتابها و روزنامه ها و زبانها گرفته و چيزهايي از انديش          
    پابندش شده كه بهيچ راستي نگرايد و خودنمايي گرفته و همينةبهم درآميخته و آن را سرماي

 
 ، همانا برابـر ) پيش افتادگان و برجستگان  (= پيشرفتگان  = ه  توده هاي پيشرفت  ). اينجا قشر يا طبقه   (جماعت ، جامعه    = ـ توده   ١

elitesـ و .  انده بكار برده معني را بهتر از واژه هايي مي رساند كه در ترجم آنروشنست كه اينها.  بكار رفته 
 بت پرست ـ و = و ديويسن ) در دين زردشت(خدا پرست = ـ مزديسن ٢
بياد بياوريد راهنمايان و دانشمنداني كه      !  يانه جز در ساية اين خوي ارجمند آدمي بوده؟        ـ آيا بيرون آمدن اروپا از سده هاي م        ٣

 مي كردند بآتش انكيزيسيون نمي سوختند ، ولي باك از مرگ نكرده بر گفته هاي خود پافشردند و راه پيـشرفت را                      » توبه  «اگر
  ـ و . گشودند

 ٤٥
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باشد و با هر راستي نبرد كند و در هر زمينه اي بگفتـار پـردازد و هميـشه                   ١خودفروشيهمواره درپي   
  . شنوا باشدنازبانش گويا و گوشش 

زيرا اين انديشه ها كه بهيچ جايي نرسـد سـنگ راه رسـتگاري              . گفتيم اين بدترين گرفتاري است    
 خود نتوانند رسانيد و كـوچكترين گرهـي را از كـار جهـان               ةرين سودي را به تود     اينان كه كمت   .است

نتوانند گشود و چون چهار تن در انجمني گرد آيند در زمان به پيكار برخيزند و بر سر و روي همديگر 
كوبند و هرگاه چهار روز بگفتگو نشينند ، در يـك زمينـه همزبـان و همداسـتان نگردنـد و كاالشـان          

داني و خودنمايي و پراكنده انديشي است ، از پيشرفت هر جنبش سـودمند نيـز جلـوگيري                  سراسر نا 
 انبوهي هـستند و  تة و چون اينان دسخودشان كه براستي نگرايند ، سنگ راه ديگران نيز شوند    .كنند

  .  به ايشان مي دهيم»بيمار دالن« ما بارها يادشان خواهيم كرد ، اينست نام 
در ايـن بـاره در      .  توده هـاي انبـوه آن را ندارنـد         .ن بيماري پيشرفتگان راست    اي  :دوباره مي گويم  

 ةتگوي مشروطه آغاز شد از تودفدر ايران چون گ.  ايران گواهي هاي بسيار روشن هست ةتاريخ مشروط 
انبوه هركو شنيد و معني آن را دانست بياريش برخاست ولي از پيشرفتگان كساني كه سود خود را در                   

راييدند و ديگران باز ايستادند بلكه دشمنيها كردند و كمتر كـسي از ايـن دسـته پاكدالنـه     آن ديدند گ  
فراوان بودند كساني كه بارها بـه مـشروطه رو آوردنـد و              .مشروطه را پذيرفت و در راه آن كوشش كرد        

  . م ما داستان اينها را يكايك نوشته اي.بازگشتند سپس چون سود خود را در سوي ديگر ديدند از آن
)  قمري١٣٢٦( ١٢٨٧در سال  .بهترين نمونه در اين باره داستان مجاهدان و دشمنان ايشان است

  چــون محمــد عليميــرزا مجلــس را بتــوپ بــست و بنيــاد مــشروطه را برانــداخت و همگــي آنانكــه از  
برجستگان هواداري از مشروطه مي نمودند بكنار رفتند ، كساني به اروپـا گريختنـد و كـساني پنهـان                    

 انبـوه   ةدر اين ميان مردي از ميـان  تـود         . شدند و پاره اي به سفارتخانه ها و قونسولخانه ها پناه بردند           
 تبريز جانبازانه ايـستادگي كـرد و بيـرق قهرمـاني            ة يك گوش  دربهمدستي چند تن ديگر غيرت كرده       

بيرق او جا گرفت و چون  انبوه شنيد پاكدالنه بياري شتافت و زير ةاين كار او را هركو از تود      .برافراشت
همگـي بـرادروار دسـت بهـم        . روانها درست بود كسي اين نكرد كه خودنمايي آغازد و راه جدايي گيرد            

  وگمنـام و نامـدار  . دادند و بكوشش پرداختند و در برابر دشمنان دروني و بيروني يك تيـپ ايـستادند              
سـپس در   . ته ها بيـاري شـتافتند     از شهرهاي دور قفقاز دس    . توانگر و كمچيز همگي دست يكي كردند      

ـ         .  انبـوه شورشـها پديـد آمـد        ةگيالن و شهرهاي ديگر از همان تود          ةكوتـاه سـخن آنكـه بهتـرين نمون
زيرا از يكسو مشروطه    . راستي پرستي و پاكدلي را نشان دادند و يك كار بسيار بزرگي را از پيش بردند               

  ايستادگي ماه در برابر سياست فشارآميز همسايگانرا دوباره به ايران باز گردانيدند و از يك سو سيزده 

 
 كاري را كه يك فروشنده براي تبليغ كاالي خود ميكند او دربـارة              خودفروش.  فزون و چشمگيرست   ـ خودفروشي ، خودنماييِ   ١

 ـ و. براي آن مناسب است بكار ميبرند» تن فروشي« اين واژه را اين روزها گاهي به غلط براي معنايي كه واژة . خود ميكند
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پيشرفتگان نيز دست    اگرچه در اين كارها كساني از     . كرده چون همگي يك تيپ بودند چيزي نباختند       
  .  انبوه انجام دادند و بنياد را ايشان نهادندةداشتند ولي بيشتر كار را برخاستگان از تود

. وزيـران و دانـشمندان و ادبـا و فـضال بميـان افتادنـد              سپس محمد عليميرزا برافتاد و بـار ديگـر          
اينـان از بيمـاري روانهـا كـه          . يكدسته از باغشاه در آمده به اينان پيوستند        .يكدسته از اروپا بازگشتند   

گرفتار درد خودنمايي و رشك و كينه بودند همينكه دست بكار زدند چون هر يكي جز پيشرفت كـار                   
 فريبكاري بودند ، نخستين بدكرداريشان آن شد كه نتوانستند در برابر خود را نميخواست و باهم از در

 راه بسفارتخانه ها پيـدا      نسياست فشارآميز همسايگان يك تيپ بايستند و هر يكي به تنهايي در نها            
كرد و اين بود همگي افزار دست ايشان شدند و در اندك زماني كشاكش و دسته بندي پديد آوردند و 

 ايـشان چنـدين هـزار        ناپاكدروني و كينه ورزي و ناشايـستگيِ       بشورانيدند و از شوميِ   كشور آرامي را    
 براي كشور ييكه جنبش سيزده ماهه آماده گردانيده بود و در آنهنگام بهترين نيرو مردان جانباز دلير

  . و شد آنچه در تاريخ نگاشته ايمبشمار ميرفت همگي نابود شده و از ميان رفت 
  .  مردان بيماردل پيشرفته خودفروشِية انبوه و اين ميوةپرستي و دادپژوهي تود راستي ةآن نتيج

  
  ـ٢ـ

  
را » راسـتي پرسـتي    «نخـستين آنهـا     چون از شمارة پيشتر بياد كردن خويهاي پاك پرداختيم و           

را ياد كنيم و يكايك بشماريم و بـه      ي خوانندگان چشم داشتند درپي آن خويهاي ديگر        ا شمرديم پاره 
 ولي ما روا نمي داريم تنها بياد كردن خويها بسنده نماييم ، بشماريم و بپايـان رسـانيم ،       .سانيمپايان ر 

شـان بـاين    هاخود بـدخويان زبان   . چه اين كاريست بسيار كسان كرده اند و مي كنند         . بگوييم و بگذريم  
  . شمارش روانتر از ديگرانست

 كاري انجـام دهـيم ، نـه          و م بكوشيم ما در هيچ جا بگفتن بسنده نمي كنيم و هميشه مي خواهي           
در اينجا نيز آرزوي ما آنست كه هر گفتاري كه مي رانيم و يك              .  آن نباشيم  ةاينكه بگوييم و درپي ميو    

 ةخيم را بنيكي مي ستاييم يا ببدي ياد مي كنـيم بـر روي آن چنـدان ايـستادگي نمـاييم كـه نتيجـ                        
  . روشني پديدار گردد

رفتارند گرفتـاري خـود را درنمـي يابنـد و اينـست كـه  بجـاي                  كسانيكه به خيمهاي ناستوده گ    
 و از اينجاست كه از شمردن خويهاي نيك و بـد و بـازنمودن               پرداختن بخويشتن بديگران مي پردازند    

شمارش هر خويي از     آنها چندان سودي بدست نيايد و اين خود يكي از كارهاي دربايست است كه در              
روشنتر بگـويم ، مـا ميخـواهيم        . رانيم و دليل گرفتاريها را ياد كنيم       آلودگي مردم بآن نيز سخن       ةانداز

  . دردها كوشيم نه اينكه دردها و درمانها را فهرست وار بشماريمةپزشكي كنيم و بچار

 ٤٧



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

خيمهاي آدمي اسـت و بـسيار       ) اصلي ترين   ( هري ترين   نگاه چنانكه گفتيم راستي پرستي از گُ      او
 گرانبهايي بسيار اندك گرديده و كنـون را بـسياري از            ن ستودگيِ  افسوس كه چني   وباشد   گرانمايه مي 

  . خدايي ، بي بهره شده اندةاز آن داد)  پيش افتادگان و برجستگانةبويژه از دست(مردمان 
بايد دانست راستي پژوهي جز از راستي و جز از درستي ميباشد و چنانكـه گفتـيم گهـري تـر از                      

 يك دزد از درستي بي بهره است ولي بسيار اينست كـه             :انيم  سخن را با مثل روشن مي گرد      . آنهاست
ـ         ه از راستي پژوهي بي بهره نباشد و هرگاه نزد وي سخن از زيانهاي دزدي رود ، آنرا پـذيرد و هرگـاه ب

  بسياري از بدكرداران همين حـال را دارنـد كـه از            . مرد درستكاري برخورد ، خود را كوچكتر ازو گيرد        
  . نيستندراستي پرستي بي بهره

 خودنمايي و رشك و مانند اينهاست كه         درد آنچه مردمان را از اين خوي پاكيزه بي بهره گرداند ،          
نـدگان هركـدام    مادر.  آن باشند و اينانند كه ما بيمـاردالن مـي نـاميم            ة پيش افتاده آلود   بيشتر كسانِ 

ومي آن از يك نيروي بسيار  آگاهيهايي كه از كهنه و نو و از درست و نادرست فراگرفته ، بش         هاندك ماي 
  . گرانمايه بي بهره گرديده

 يـك كـار     يك كسيكه بسخنان پايه داري برخاسته و برستگاري توده ميكوشد يا در راه پيشرفتِ             
. بزرگي جانفشاني مي نمايد ، آنانكه روان درست دارند بسوي او گرايند و ازو پشتيباني دريغ نگوينـد                 

ند و ياوري ننمايند ، از ايليكن بيماردالن نه تنها باو نگر. ن راه بوده پيشرفتهاي جهان از ايةچنانكه هم
هريكي خواهـد خـود او      . درون رنجيده هم مي گردند و از بدگويي باز نايستند و دشمني دريغ ندارند             

و بكاري برخاست ، افتاد  خودنمايي گيرد و هيچگاه اين نميشود كه يكي كه پيش ةراهي باز كند و ماي
شده ، زشتي ) عمومي(از بس اين بيماري همگاني .  همراهي كند و به پشتيباني او برخيزدديگري نيز

  .آن از ميان برخاسته و كمتر كسي درمي يابد كه آن از بيماري روانيست
بماند آنكه مردان عامي كـه از دانـش و مايـه            .  پيمان پر از اينگونه رفتارهاست     ة چهارسال ةتاريخچ

ن نويسندگي و گويندگي است ، با ما به نبرد برخاسـته انـد و بمانـد آنكـه                   تهيدست و تنها سرمايه شا    
صدها كسان كه بگمان خود با ما هم انديشه هستند ، بجـاي همدسـتي و يـاوري ، گفتـه هـاي مـا را                 

صدها كساني آشكاره با ما دشمني مي نمايند كه اين راهنماييها را چـرا              . دستاويز پول اندوزي گرفتند   
خوانندگان پيمان فراموش نكرده اند كه چون در سـال يكـم و دوم سـخن از شـرق و                    شايد  . مي كنيد 

غرب مي رانديم ، مردي گفتارهايي در يكي از روزنامه ها نوشت كه بگمان خود پاسخ گفتـه هـاي مـا                      
 گفتارهاي پيمان خود را از همه بـاالتر         ةبود و يكي از عنوانهايي كه پيش مي كشيد اين بود كه نگارند            

 پيمان تاكنون در هيچ     ةاگر كسي جستجو كند ، نگارند     . د و اين را گناه بزرگي بر ما مي شمرد         مي گير 
جا يادي از خود بميان نياورده و هرگز نامي براي خود نگزارده ، خود را باالتر از ديگران گرفتن او ، جز              

يار روشـن مـي كنـد و        از اين نيست كه لغزشهاي آنان را باز مي نمايد و اينكار را از روي دليلهاي بـس                 
   دوم  شرق و غرب چه در سال يكم وةسخناني كه ما دربار. هيچگاه پيرامون گفتارهاي بيپايه نميگردد
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  پيمان و چه در دو بخش آيـين نگاشـته ايـم ، چنـدان استوارسـت كـه خـود غربيـان آنهـا را براسـت            
  !.نيست؟ آيا اين از بيماري روان!. د؟يچرا آن سخنان را مي نويس: اين بدبخت آشكاره ميگويد . ميدارند

 .»! پيمان بسخنان بسيار بزرگ برخاسته     «:  فرستاده چنين نوشت      اي ديگري در همان روزها نامه    
كه بهره از خرد دارد و روانش رنجور نيست ، اين بآساني داند كه بـسخنان بـزرگ برخاسـتن                     هركسي

ليكن . ا كه آغاز كند بپايان نتواند رسانيد       آنرا نداشته باشد و سخناني ر      ةهنگامي نارواست كه كسي ماي    
 سـرفرازي   ةاگر كسي بسخنان بزرگي برخاست و آنرا بپايان رسانيد ، نه تنها نـاروا نيـست ، خـود مايـ                    

 ةپيشرفت جهـان هميـشه در سـاي       ! ي كه چنين كسي از ميان ايشان برخيزد       مك مرد نُخُ. همگي است 
  ! كه حوصله اش آنرا بر نمي تابد بيماردلة ليكن چه كند فروماي!سخنان بزرگ بوده

 شرق و غرب نوشتيم سخنان بسيار بزرگي بـود و پاكـدالن آنهـا را پذيرفتنـد                  ةآري آنچه ما دربار   
   .»ما چون آنها را نمي دانستيم ، شما نيز نبايستي آنها را باز نمودن «: ليكن اين دردمند مي گويد 

 چـه   «: وده ، با زبان تندي چنين مي نويـسد           فلسفه عنوان نم   ةمرد ديگري نگارشهاي ما را دربار     
 ما را چه كار با آنكه چه شد چنـدين هـزار              : مي گويم  »!..شده كه چندين هزار فيلسوف نفهميده اند؟      

اگـر درسـت    . اگر درست نيست پاسخ بنگاريـد      . شما نوشته هاي ما را بخوانيد      !..فيلسوف نفهميده اند؟  
از اينكـه مـا     نيهاي چندين هزارساله از ميـان برخاسـته و          است بسيار خرسند باشيد كه يك رشته نادا       

 و دلگرمـي بيـشتر      لغزشهاي چندين هزار فيلسوف را باز نموده ايم استواري كار ما را نيك بـشناسيد              
كـار    راهِ  اگر در پي راستي هستيد ، اگر روانتان بيمار نيـست ،           . نماييد و بر پشتيباني و ياوري برخيزيد      

 فيلـسوفان را  ة و خودخواهي نتواند بود كه بر ما توپيد و فزوني شمار     منديرشك اين جز از درد   . اينست
 آنـان   ةدر جاييكه ما لغزشهايي بآن روشني از فيلسوفان پيدا كرده ايم آيا از آنكه شـمار               . برخ ما كشيد  

  آيا از آنهمـه آسـيبهايي كـه از رهگـذر           !..مي باشد ، زبان بسته و پرده بروي آن لغزشها بكشيم؟           فزون
  .!.فلسفه به خردها رسيده چشم پوشيم؟

 ةآورديم ، آن نيـز مايـ      ) ماضي( گذشته   ة گونه هاي هشتگان   ةاينها بماند ، گفتاري كه امسال دربار      
  آشـفتگيِ  ةيكرشته معني هاي ارجدار كه در زبان فارسي بوده و سـپس در نتيجـ              . آزردگي كساني شد  

 كنيم ، بجاي آنكه سپاس گزارند و خشنودي نمايند ،           آن ، از ميان رفته و ما امروز آنها را يادآوري مي           
اينان آن . تنها از اينكه ببازار خودفروشي يك مشت نادان شكست مي آورد ، زبان بدگويي باز مي كنند

  . خرسندي ندارنديبهرگونه زبوني و بازماندگي خرسندي دارند و بهنرنمايي كسشوريده مغزانيند كه 
اين گرفتاري ، پر زيانتر از آنست كه در نگاه نخست           . رست بشكافيم ما مي خواهيم اين زمينه را د      

بايد ديد گفتگو از آفرينش و آفريدگار و جستجو از راه زندگاني و سخنراني از خويهاي                . پديدار ميگردد 
ـ          ةنيكو و بد و راهنمايي بتوده و هم        اينهـا پردازنـد و كتـاب       ه   اينگونه زمينه ها كه هميـشه يكدسـته ب

آيـا  . !خن سرايند ، آيا اين كوششها از بهر چيست و چه نتيجه اي از آن خواسـته ميـشود؟   نويسند و س  
 گردنـد يـا از راه       سـتوده كـردار   اينها از بهر آنست كه معني جهان و زندگاني شناخته گردد و مردمان              

  خودنمايي است؟ اگر آن يكي است ، در آنحال كسي مي بايد كه معني زندگي را بهتر شناسد و راه
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توده كرداري را روشنتر نشان دهد و چون چنان كسي را پيدا كردند ، گفتـه هـاي او را بخـشنودي                      س
. ندارد نپردازنـد   بايد بيش از همه دربند نتيجه باشند و بگفتارهايي كه هيچگونه نتيجه را دربر             . پذيرند

  بهم رسيدند   نشستي دراينكه هركسي از يك گوشه اي گرفته سخن بافي ميكند ، اينكه اگر چهار تن                
  اينكه هـركس از خـرد و بـزرگ از شـنيدن راسـتي  دلتنـگ                  ديگري پيش مي آيد ،       ةهريكي از زمين  

مي شود ، اينها دليل است كه اين جوش ها و جنبش ها جز از بهر خودنمـايي نيـست و ايـن همـان                         
  .بيماريست كه ما گفتيم

ه دانشمند شمرده مي شوند ، نالـه         در انجمني مردي از آنانك     «: يكي از هواداران پيمان مي گويد       
.  بنويسم و چاپ كنم»اخالق«  ة مي خواهم كتابي دربار :از بدخوييهاي مردم داشت و چنين مي گفت 

بهتر است شما نيـز بـاو يـاري كنيـد و     .  اين راه را  پيمان آغاز كرده و چنانكه بايد ميكوشد           :من گفتم 
 آن وا داريد كه هم اثرش بيشتر مـي شـود و هـم       بجاي كتاب نوشتن و چاپ كردن ، مردم را بخواندن         

سخت رنجيده و با آنكه از كسانيست كه پيمان را بنيكـي ميـشناسد و چـون                 : مي گويد   . ش كمتر رنج
   .پيمان مهنامه است ، من ميخواهم كتاب بنويسم:  ديگري نداشت چنين پاسخ داد ةبهان

 خويها اينست كه يكـي بـردارد و كتـابي           اين از خاميهاي ايشان است كه مي پندارند راه پيراستن         
يكي نمي گويد آن همه كتابها چه كرده         . اين و آن را بقالب زند و چاپ كند         بنويسد و گفته هاي كهنِ    

پيراستن خوي مردم با كتاب نويسي نيست و بـا كوشـش            د كه   ناين نمي دان  . است كه اين يكي كند؟    
 هر زمـان بيماريهـاي ديگـري مـردم را        مي دانند كه   اين ن  . چند تني با هم بكار برند      پاكدالنه است كه  

 اينها بايد راستي در ميان باشد و       ةپس از هم  . فراگيرد كه بايد آنها را شناخت و از راهش بچاره كوشيد          
 پاسخي كه آن هوادار پيمان .كسانيكه باين راه برخاسته اند ، بيكبار خود و سود خود را فراموش كنند

اگـر كـسي را براسـتي دل بحـال تـوده مـي سـوزد و در آرزوي                   . ر بجاسـت  به مرد خودخواه داده بسيا    
 برخيزد چنين كسي هرگاه بيند ديگري پيش        ييرشته راهنماييها  رستگاري ايشانست و ميخواهد بيك    

 بايد خشنود گردد و كاري كه ميكند اين باشد كه بياري آنكس شتابد و   راهنماييها برخاست ،آناز او ب  
 از دستورهاي او برانگيزد و هرگاه نارسايي هايي در كار مـي بينـد جبـران كنـد و                    مردمان را به پيروي   

لـيكن اگـر    . يش باشد و هم به رنج كم نياز افتد        ببهرحال از همراهي او باز نايستد كه هم پيشرفت كار           
وي ، خويشتن جداگانه بكار برخاست  تافت و بجاي همدستي باناين كس پيش افتادن آن ديگري را بر       

 اين خـود    رشته سخنان ديگري سرود ، بيگمان بايد گفت ديو خودخواهي در درون وي جا دارد و               و يك 
  .اوست كه بيش از همه نياز بدرمان دارد

 كشاورزي را نيك نمي دانند و برآن        ةهي افتد و روستاييان را بينيد كه شيو       يشما اگر گذرتان به د    
، كشاورزي بآنان ياد دهيد ولـي در ايـن ميـان            شويد كه بنام مردمي ديرزماني در آنجا نشيمن گرفته          

ديگري در آن كار بر شما پيشي جويد و شما كه دوباره به ديه بازگرديد ببينيد آن مرد دست انـدركار                     
 آيا نه اينست كه خرسندي مي كنيد و روستاييان را به پيـروي از آن مـرد واميداريـد و هرگـاه                        ، شده

  سپاريد و سپاسمند و خرسند به شهر باز ا را نيز بآن مرد ميتخم يا ابزارهايي همراه برده ايد آنه
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رشـته   آيا تواند بود كه شما از آن مـرد آزردگـي نماييـد و همچـشمانه شـما نيـز بيـك                     . .!مي گرديد؟ 
كوششهاي ديگري در ميان روستاييان برخيزيد كه خود را برنج انداخته و هم كوششهاي او را بينتيجه                 

   .!.ي از يكي سرزد نه اينست كه نشان آشفتگي مغز او خواهد بود؟اگر چنين كار. .!گردانيد؟
  آن كساني كه بگفتگو از خدا و جهـان و آيـين زنـدگاني              .  راهنمايي بمردمان نيز همينست    ةدربار

پردازند و اندرزگويي مينمايند ، همگي بدرد خودفروشي گرفتارند و باين كار جز بهوس خودنمايي  مي
يكي برسر آنست كه خويشتن سخناني گويد و نويسد و هيچيكـي درپـي آن               برنميخيزند و اينست هر   

برخاسـته خـشمناك    بكوشش  نيست كه از ديگري هواداري نمايد و هريكي از آنكه ديگري در آن راه               
 خـشم خواهـد     ة آن ديگري بسخنان بزرگ و برجسته اي برخيزد كه هرچه بيشتر ماي             اگر بويژه. است
  .بود

   كــه يكدســته كــسانيكه ارجــدارترين خــيم آدميگــري را كــه  ايــن خــود كــار بــس شگفتيــست
رشته از بدترين بيماريهـاي روانـي از خودخـواهي و رشـك      راستي پرستي باشد ، از دست داده و بيك  

 داستان اينان داستان آن ديوانه است كه    !آلوده گرديده اند ، براهنمايي توده و پيراستن خويها برخيزند         
  .كي افتد و بهركسي كه رسد ، يكرشته سخنان پزشكانه بر زبان راندبزور ديوانگي به آرزوي پزش

 ديگري بود ولي چون از پيمان و بدخواهان آن مثل آورديم مـي دانـم       ةاگرچه گفتگوي ما از زمين    
 اگـر  »!..چرا پيمان از آنان پيروي ننمايد؟     !  چرا ديگران پيروي از پيمان كنند؟      «: كساني خواهند گفت    

 اينـست   . چنانكه هميشه از اينگونه خرده ها مي گيرنـد         .يند ، ديگران خواهند گفت    خواستاران هم نگو  
  :پاسخ آن را در اينجا مي نگاريم 

 كدام كس يا چيزي در برابر است تـا          .!را نمايد؟ ه   نمايد و چ    را  كه نخست مي پرسم پيمان پيرويِ    
هايي دارد و بيش از همـه بايـد          توده شرط  بارها گفته ايم برخاستن برهنماييِ    . .!جاي اين گفتگو باشد؟   

نگاه بايد رهنما بر روي گفته هاي خـود بايـستد و هرزمـان بهـوس سـخن                 ا در ميان باشد و    يراه روشن 
ديگري نراند و به اميد اين و از ترس آن گفتار خود را ديگر نسازد ، جز رستگاري جهانيان را نخواهد و               

پيش گرفته است و اين چيزيست كه هركس آن          پيمان چنين كاري را      .جز خدا پرواي كسي را ننمايد     
  !.آيا در برابر او ديگري نيز هست تا گفته شود پيمان از آن پيروي كند؟. را مي داند

 جـز يـك مـشت       . با ما بخردانه برابـري كننـد       يما در اين چند سال هرگز نديديم يكي يا چند تن          
 گمـراه   ةشته انديشه هـاي پراكنـد      ديگري درآيد نشنيديم و جز يكر      رنگهوسهاي ناداني كه هرزمان ب    

 درمانده يكدسته ناداناِن!  را مي نمايد و بر سر آن ايستادگي دارد؟يكدام كسيست كه يك راه   . نديديم
  . كه هميشه خود را با ما برابر مي سازندندكه خودشان نيز نمي دانند چه مي خواهند اينان

مـي خـواهيم بـر سـر گفتـاري بخيـره             نـداريم و هرگـز ن       سخني ما از پيش خود   : يم  ه ا بارها گفت 
خرد را داور سازيم و سود و زيان و نيك و بـد همـه را از هـم                    بياييد   : ما مي گوييم     . ايستادگي نماييم 

   خودمان. اين پراكنده انديشي ها  كه جهان را فراگرفته چاره نماييمبياييد ب: مي گوييم . جدا گردانيم
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پـس كـسانيكه پيمـان را       . داريم و هرگز بهوس نمي گراييم     يز هيچ گامي را بي همراهي خرد بر نمي          ن
  .بر ارج آدميگري خود افزوده اند. پيروي نمايند خرد خود را پيروي كرده اند

 نگارشهاي پيمان ناخرسندي مي نمايند و ما يگانه پاسخي كه            اي بارها كساني نزد ما آمده از پاره      
 و خرد را داور سـازيد تـا از ناخرسـندي بيـرون              برويد و درست بينديشيد   : بايشان داريم همينست كه     

  .آييد و هميشه آزموده ايم كه رفته اند و برنگشته اند
من با نگارشهاي پيمان صدي نود هم انديشه ام و هميشه           : چندي پيش مردي آمده چنين گفت       

 .بفرست س و گفتم ايرادهايت را بنوي   . در انجمنها گفته هاي او را رواج مي دهم ولي ايرادهايي هم دارم            
 خرد و دانش دارد شايد ما با شما هم  اي از ، اگر پايهيآن صدي ده كه با ما هم انديشه نيستي باز نما

  .اين نيز رفت و ديگر نيامد. انديشه گرديم
 كـه    اي يك بيمـاري  .  اين زمينه بسخن درازي نياز دارد تا روشن گردد         ،سخن گو بدرازي انجامد     
شما اگر  . تر باز نمود تا دريابند    روشن ولي درنمي يابند ، بايد آن را هرچه          انبوه كسان گرفتار آن هستند    

در بيابان به تشنه اي كه در طلب آبست برخوريد و يك كاسه آب پـاكيزه بجلـوش گيريـد و آن مـرد                        
بجاي آنكه سپاسمندانه آب را گيرد و آتش تشنگي را فرونشاند ، ابروهـا درهـم كـشد و بـا شـما از در                      

 بيمـارخرد آيا چنان كـسي ديوانـه و        » ...! چه شد شما آب پيدا كرديد و من نكردم؟         «: كه   پيكار درآيد 
  ..!شمرده نخواهد شد؟

 راستيها از زبان ديگري خشم مي گيرند و ايـن خـود             ناين كسان از شنيد   م  ي ما آشكاره مي بين   
  .دليل بسيار روشن بر بيماري ايشان است

درسـت خـرد    يـك مـرد     . د از كـار خـود نتيجـه بخواهنـد         يكدسته اگر بيماردل نباشند ، باري باي      
آيا اينان از اين كوششهاي خود كه مي نويسند و مـي گوينـد ،          . هيچكاري را جز براي نتيجه نمي كند      

اگر درپي . اگر بيازماييد و بسنجيد خواهيد ديد هيچ سودي را چشم ندارند!. چه سودي را چشم دارند؟
 ةشما اگـر بـانجمني از مـردم سـاد         . ستند كه بايد همدستي نمايند    نتيجه اي بودند اين بآساني مي دان      

روستايي برخوريد و چنان خواهيد بآنان اندرزهايي سراييد و چيزهايي ياد دهيد و يكي از شـماها كـه                   
 آن گواهي دهنـد ، بيگمـان شـنوندگان    سخني راند ، ديگران بنوبت خود آن را دوباره گويند و براستيِ   

 شماها رانـد ، ديگـران        از د و در دلهاي خود جا دهند ولي هرگاه سخني كه يكي           آن را درست ياد گيرن    
 بيگمـان شـنوندگان بـه        ،  پـردازد  يهريكي آن را ناشنيده گيرد و هريكي بنوبـت خـود بـسخن ديگـر              

نگاه از رفتارتان چنين فهمند كه سخنراني       او. هيچكدام ارج نگزارند و جز پريشاني انديشه بهره نگيرند        
  .      دنمايي نيست و آنان نيز هركدام همان راه را پيش گيرندجز براي خو

اين آزمايش بسيار روشني است كه هر كسيكه اندك بهره از خرد دارد آن را دريابد و اينست هـر                    
چند تني كه خواستند بيك كاري برخيزند بايد پـيش از همـه پايـة همدسـتي و همكـاري را اسـتوار                       

پيشنهاد همدستي كنيد بيگمان از شما ميرنجند و آنچـه هرگـز بـآن              گردانند ولي بآن كسان اگر شما       
  .نگرايند همكاريست كه اين خود آشكاره مي رساند درپي نتيجه نمي باشند
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اين بآساني توان دريافت كه اين دسته كه بنام راهنمايي . اينگونه دليلها چندانست كه بشمار نيايد
 راه ديگري ميكوشد نه در جستجوي راستيها مي باشند          توده بگفتن و نوشتن برخاسته اند و هريكي از        

و نه رستگاري توده را ميخواهند و اينكارهاي ايشان جز براي خودنمـايي نيـست و ايناننـد كـه خـيم                       
  . اما زيانهاي اين بيماري بايد آن را در گفتار ديگري بازنماييم. راستي پرستي را از دست هشته اند

  
    ـ٣ـ

  
  :در چند جمله مي توان كوتاه نمود آنچه تا اينجا نوشتيم 

يك آدمي كه روانش بيمـار      . ـ گهريترين و گرانمايه ترين خوي آدميان راستي پرستي ايشانست         ١
باشد و چون بيك راستي برخورد خشنود گردد و آنرا پذيرد و            ) حقايق(نيست هميشه درپي راستي ها      

  .بهواداريش كوشد
  .ي پاك است اين خوة پيشرفت ها نتيجة در جهان همـ٢
ـ ـ بويژه كسان چيزخـوان   بيشتر مردمانـ٣ هركـسي  .  از ايـن خـوي پـاك بـي بهـره شـده انـد        

  . خودخواهي اندةچيزهايي را از كهنه و نو فراگرفته و آن سنگ راهش گرديده و بسياري نيز آلود
  ـ آلوده تـر از همـه آن كـسانيند كـه دعـوي پيـشوايي و راهنمـايي دارنـد و بگفـتن و نوشـتن                           ٤

  .ي پردازندم
 از همدسـتي و  ـ دليل اين سخن آنكه اينان از گفته ها و نوشته هاي خود نتيجه نمي خواهند و  ٥

 و كاري را كه انجام دادن ميخواهند اگر ديگري پيش افتاد و انجام              همزباني با يكديگر سخت گريزانند    
ميرنجند و زبان ببدگويي    داد بجاي آنكه خشنود گردند و سپاس گزارند و بپشتيباني و ياوري برخيزند              

  .باز مي كنند
در اينجا نيز يك دليـل روشـن ديگـر          . در اين باره در گفتارهاي پيش دليلها آورديم و مثالها زديم          

ج تن فراهم نشستند و سخن آغاز       ناگر ديده باشيد در بيشتر انجمنها همينكه چهار و پ         : ياد مي كنيم    
هركس داستاني يـا سرگذشـتي بازگفتـه از         .  بميان آيد  شد بيدرنگ گفتگو از بدي رفتار و كردار مردم        

 كم كم بسخن دامنه داده بگفتگو از نيك و بد    .بدخويي آشنايان و دوستان و خويشان خود بگله پردازد        
  .»ما نميشويم« : توده درآيند و دلسوزيها كنند و نوميديها نمايند و سرانجام بآنجا رسد كه گويند 

   امروز پر رواجتـرين كارهـا گلـه از بـدخويي مـردم              .تها پيش آيد  اين چيزيست كه در بيشتر نشس     
خرد و كالن و دانا و كانا و نيك و بد اين عادت را دارند و آنرا يك گونه دلسوزي بحال جهان      . مي باشد 

  .مي شناسند
   كننـد و دلـسوزيها كـه       آن گله ها كـه مـي      : كنون در يكي از آن نشستها شما بآزمايشي پردازيد          

  هيچ دردي بيدرمان« : بگوييد .  شما پيشنهاد كنيد بياييد دست بهم داده بچاره كوشيممي نمايند
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 بايد نخست نيك و بد از هم شناخته گـردد و دسـتورهاي روشـن              . آلودگي مردم نيز چاره دارد    . نيست
. سپس نيز چند كسي سخن يكي كنند و آن دستورها را رواج دهند   . براي رفتار و كردار در دست باشد      

اييد آن چند كس ما باشيم و از همينجا سخن يكي كـرده و يكرشـته دسـتورهايي را بدسـت آورده                      بي
چنـين پيـشنهادي را كنيـد تـا         . »خودمان آنها را بكار بنديم و ديگران را هم بكار بستن آنهـا واداريـم              

 بيگمان چند تنـي از ايـن سـخن شـما سـخت رنجيـده و پرخـاش                 . ببينيد چه پاسخي خواهيد شنيد    
» مـردم را بـه نيكـي آورد؟        مگر ميشود اين  ! اي بابا   « : از ديگران نيز يكي خواهد گفت       . د نمود واهنخ

 ..»مردم را درست گردانند آيـا مـا خـواهيم توانـست؟            پيغمبران نتوانستند اين  « : دومي خواهد سرود    
 همـان   در»  ...من بيست سالست در اين راه مي كوشم و ديگر بستوه آمـده ام             « : سومي خواهد گفت    

ـ          ةهنگام كه اين پاسخها را مي دهند و نوميديها مي كنند باز هريكي بهانـه بدسـت آورده دوبـاره دنبال
بـاز هركـدام    . نكوهش و گله از رفتار و كردار مردم را گرفته بار ديگر هنگامه را گـرم خواهنـد سـاخت                   

ن يكـي سـر بلنـد    يكي خاموش نشده آ. داستاني خواهند گفت و شعري و حديثي بگواهي خواهد آورد       
 ةشايد از همان پيشنهاد شما ميدان گرفته و اين زمان بفلـسف           .  سخن را دنبال خواهد كرد     ةنموده رشت 

 آن  ةخواهند درآمد و سخن اين فيلسوف و نوشت       ) آنانكه مردمان را نيكي پذير نمي شناسند        ( بدبينان  
  .پرفسور را بگواهي خواهند آورد

شـما را پذيرفتـه بخواهنـد راسـتي را كـاري انجـام دهنـد و                 بدتر از همه زمانيست كه پيـشنهاد        
آن هنگامست كه دانسته خواهد شد بيچارگان هيچي در دسـت           . بشمردن خويهاي نيك و بد برخيزند     

كـساني روي نيـاز بترجمـة       . بيگمان كساني كتابهـاي ديـرين كهـن را پـيش خواهنـد كـشيد              . ندارند
 خـويش پيـشنهاد نمـود ديگـران         ةهـايي را از انديـش     اگر يكـي چيز   . نگارشهاي بيگانگان خواهند آورد   

  .ترين نتيجه بدست نخواهد آمدكسان كوچنبدي. بكشاكش خواهند پرداخت
. اينها را از روي انگار نمي نويسيم چيزهاييست كه بارها آزموده شده و يكبار ديگر شما بيآزماييـد                 

ارند و تنها آنرا ميخواهند كه سخناني       يكدسته بدرد خودنمايي گرفت   . اينان بيمارانند : دوباره مينويسيم   
يكـي  : خودنمـايي گونـه گونـه اسـت         . بگويند و از بهر چند دقيقه هم باشد بر ديگران برتري فروشـند            

اسب پر بهايي يا بر اتومبيل آراسته اي نشيند و           ديگري بر . رختهاي بسيار زيبا پوشد و بانجمنها درآيد      
   اينهـا خودنماييهـاي    ...ازد و ميهمانيهـا در آن دهـد      سـومي بـاغ قـشنگي سـ       . در خيابانها گردش كند   

كـساني نيـز عنـوان راهنمـايي و پنـدآموزي را بخـويش بندنـد و بدنهادانـه از اينـراه                      . بي زيان است  
  . گمراهي مردم شوندةبخودنمايي برخيزند و ماي

ـ                   ةدست دازه  ديگري اگرچه دعوي راهنمايي ندارند اينان نيـز بـدرد بـدگويي گرفتارنـد و همـين ان
بدانسان كه پيش . تن باهم نشينند و پياپي بديهاي ديگران را شمارند و گله گزارند ميخواهند كه چهار

پاره اي اگر باريك بين شويد . اين هم راه ديگري از خودنمايي و برتري فروشي است. از اين باز نموديم   
  سد بيتابانه بسخن پردازند و تا از اينان همينكه بانجمني يا ببزمي در آيند همچون تشنه اي كه بآب بر
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دل خود را تهي نسازند خاموش نگردند ولي همينكه گفتند و دل خود را تهي ساختند تو گويي همه                   
  .چيز درست شد ديگر از جوش افتند

  
  درد وارونه گويي

اسـت كـه بيـشتر ايـن كـسان          » وارونـه گـويي   «  ديگري كه بايد در اينجـا نوشـت درد           ةيك نكت 
نيك پاييد خواهيد ديد اينان پايه اي براي گفتار خود ندارند و هـر زمـان رنـگ ديگـري                    اگر  . گرفتارند

  .پاره اي از ايشان در يك نشست وارونه گوييها كنند و زشتي آن را درنيابند. بسخن خود ميدهند
لـيكن اگـر    . چهار تن كه با هم نشسته و سرگرم گفتگو شوند ايشان هوشيار حال خويش نباشـند               

 هوشيار ايشان باشد و گفته هاي آنان را يكايك بياد دارد و با هم بسنجد نيك دريابد كه                   كسي از كنار  
مـردان چهـل سـاله و پنجـاه         .  هم بر زبان رانند    ة ديگري درآيند و سخنان وارون     ةچگونه هرزمان بزمين  

 ساله كه هر يك خود را داناي بيهمال مي شمارد در يك ساعت چندين زمينـه را بهـم درآميـزد و در                      
  .هريك سخناني براند و خودنماييها كند و ناسازگاري آنها را باهم در نيابد

  پاره اي برآنند كه هرچه شـنيدند از در ايـستادگي درآينـد و خـرده گيـري نماينـد اگرچـه كـار                        
اين با بودن آقايان سلطان زاده و ملك نژاد و مدرسي و فتحي رخ داده كه مردي                 . بوارونه گويي انجامد  

  هـستي خـدا را       ،  گفتـار   در آغازِ   ، شهاي پيمان سخن رانده بگمان خود خرده گيريها ميكرد        كه از نگار  
ــرا درخــورِ  ــذيرفت و آن ــرا فرامــوش ســاخته    نمــي پ ــدكي آن ــردن نمــي شــناخت پــس از ان ــاور ك    ب

از زنـده گردانيـدن مردگـان و پيـشينگويي و     (  پيشوايان نوشته اند  ايهايي را كه از پاره شگفت كاري 
چون گفتـيم ايـن   . راست مي شمرد و بر كسانيكه آنها را باور نميدارند سخت ايراد ميگرفت        ) مانند اين 

 گفتي درست نيآيـد شـرمنده گرديـده سـر      آفرينش و آفريدگار مي    ةسخن با آنچه در آغاز گفتار دربار      
  .بپايين انداخت

  ا روزي بيشتر اينان سخني را كه عنوان كنند آغـاز آن بـا انجـامش آخـشيج هـم مـي باشـد و مـ                  
اين سـه چهـار روز پـيش رو داده كـه يكـي از               . نمي گذرد كه بيك چنين پراكنده گويي دچار نشويم        

كـه   اين نكوهش هايي  « :  كرد   ن كه خود را دانا ميشمارند پيش من آمده چنين عنوا          سر بهوا  آنمرداِن
نداشـته باشـيم    فيلسوفان مردان بزرگي بودنـد و مـا اگـر فلـسفه را              . فلسفه ميكنيد شايسته نيست    بر

من ناگزير شدم ايرادهايي را كه بـر فلـسفه دارم و در گفتارهـايي پيـاپي در پيمـان                    » ...هيچي نداريم   
فلسفه آن بزرگي را ندارد كه شما اين اندازه         « : اين زمان چنين گفت     . نوشته ام از بهر ايشان باز گويم      

 بي اندازه رنجيدم و ديگـر روا نـشماردم بـا او             از اين نادانيش  » ...بآن ارج گزاريد و اينهمه ايراد بگيريد        
  .بسخن پردازم

  ايـن از يكـسو دليـل بهـم خـوردن زمينـه هـا و        . گوييهاي اين كسانـست  اينها نمونه اي از وارونه    
در هر رشته اي از بس پراكنده گوييها شده و سـخنان گونـاگون              . بي تكيه گاه گرديدن انديشه هاست     

  كسي در مغز خود در هر باره چندين رنگ انديشه. كج بهم درآميختهبميان آمده نيك و بد و راست و 
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 گـر ايـن دليـل سـستي خردهـا و بيمـاري      ي از سـوي د .را بيـرون دهـد   دارد و هر زمان رنگ ديگـري      
يك كسي اگر روانش بيمار نيست خود اين دريابد اين سخن كه مي رانم با آنكـه يكـساعت          . روانهاست

  .ود شرمنده گرديده لب بنددپيش گفتم ناسازگار است و پيش خ
  

∗∗∗  
  

ايـن كـسان دمـي در حـال خـود           . يكساعت انديشه بهتر از يكسال كوشش اسـت       : نيك گفته اند    
 اين چيست كه هـركس بتنهـايي جـوش زنـد و چنـد             ! بينديشند و درد خود را شناخته بچاره كوشند       

اين چيـست كـه     !. اشد؟اين چيست كه هركسي بكوشد و درپي نتيجه نب        ! سخن نارسايي بر زبان راند؟    
  .همه بيماريست. اينها همه گرفتاريست!.. هركس از درد بنالد و هيچگاه در آرزوي چاره نباشد؟

داستان اينان داستان آن گروهيست كه راه را گم كرده و ببيابان بيمناكي افتاده انـد و هريكـي از                    
  بـسخن ديگـري گـوش      ولـي هيچيكـي     .  نـشان مـي دهـد       اي يي مي زند و بگمان خود چاره      أايشان ر 

برميدارند  در همان هنگام بي اختيار و توده وار گام        . همه مي گويند و هيچكدام نمي شنوند      . نمي دهد 
  .و بيكسوي ناشناس روان هستند
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  ـ٤ـ
  

 خويها بود كه در شماره هاي سال چهـارم          ةاز چيزهايي كه ما پارسال دنبال مي كرديم يكي زمين         
در ايـن سـال هـم آن را دنبـال           .  گفتارهايي نوشته ولي بخود زمينه چندان نپـرداختيم        در پيرامون آن  

  .خواهيم كرد و اينك بگفتگو از آن مي آغازيم
در اين باره نيز نخست ميبايد ديد خويهاي نيك و بـد            . در هر چيزي بايد گوهر آن را بدست آورد        

از چيـست نتوانـد همـه نيـك باشـد و         .. از چيست آدمي دو رشـته را بـا هـم دارد؟           . .از كجا برخاسته؟  
  .. خويهاي ناستوده را ندارد؟

  
  ..خويهاي نيك و بد از كجا برخاسته ؟

  
ميبايـد  : آري  . مي بايد خود را شـناخت     : براي اين مي بايد معني آدمي را دانست ، يا بهتر گويم             

  .خود را شناخت
را دو چيـز    » روان« و  » جـان « داننـد كـه مـا        خوانند مي  كسانيكه پيمان را از سالهاي پيش مي      

در اينجـا   . جداگانه ، و آدمي را داراي هر دوي آنها ميشناسيم و در اين بـاره گفتارهـايي نگاشـته ايـم                    
  روشنترين و ساده ترين١.سپاريم آن گفتارها را بخوانند ليكن بخوانندگان مي. دوباره بآن نمي پردازيم

انشهاست كه از آن راه بدسـت مـي آيـد و بـسياري از                روان همان ميباشد و بسياري از د       ةآگاهي دربار 
گزاريم ،   ما بسياري از گفتارهاي خود را بر روي آن بنياد مي          . تاريكيهاست كه از آن راه روشن ميگردد      

  . خويهاي نيك و بد نيز ميبايد از آن راه پيش آييمةو در اين زمين
ايـن دو سرشـت     . شـت روانـي   سرشت جاني و سر   : چنانكه گفته ايم آدمي داراي دو سرشت است         

ولي هر يكي را خويها و دريافت هـا و          . بهم پيوسته ، بلكه بهم درآميخته ، چنانكه يكي شمرده ميشود          
  .دربايست هاي جداگانه مي باشد

 از  ي تن و جانست كه جانوران دارند و آدمي از اينـرو بـا آنهـا يكسانـست و بيـشتر                    سرشت جاني 
آزمندي و خشم و رشك و خودنمايي و برتري فروشـي و چيرگـي و               ـ از خودخواهي و      خويهاي آنها را  

  .ستمگري و مانند اينها ـ دارا مي باشد
سرشت رواني دستگاه ديگري و تنها آدمي آن را داراست و خـرد و فهـم و شـرم و ماننـد ايـن از                         

  .بستگان آن مي باشد
 و   ميخواهـد  است كه هركس تنها خود را     » خودخواهي«  جنبشهاي سرشت جاني     ة هم ةسرچشم

   ولي روان هميـشه خواهـان نيكـي و راسـتي اسـت و هرگـز دربنـد                  .همه چيز را از بهر خود ميخواهد      
  .نمي باشد »خودخواهي« 

 
     را بدست آورده بخوانند ـ ودر پيرامون روانخوانندگان مي توانند كتاب  ـ١
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شما ميشنويد فالن توانگر در هند دست بينوايان را مي گيـرد و از ايـن آگـاهي شـادمان              : ببينيد  
. مي پرهيزد و او را دوست ميداريـد       ميشنويد بهمان مرد مصري راستگوست و از دروغ سخت          . ميشويد
از رادمردي آن توانگر هندي و يا از راستگويي اين نيكمرد مصري شـما             ..  اينها چيست؟  ةانگيز: بگوييد  

  . .!.را چسود است؟
بوده اند و يكي بر ديگـري چيرگـي نمـوده و سـتم روا داشـته ، و آن                    ١نبازميشنويد دو تن با هم اَ     

  .!.بگوييد ، اين براي چيست؟. ستمديده دلسوزي مي نماييدستمگر را دشمن ميداريد و بر 
ميشنويد فالن كشور بسيار آباد و ايمن است و مردمان در آن آسوده مي زيند و شادمان گرديـده                   

  !.. آيا اين از چه راه است؟.  كشورها چنان باشدةآرزو مي كنيد هم
تـان سـوخته و خـود را در تنگـي           ميشنويد در نهاوند سيل آمده و مردم را بيخانمان سـاخته و دل            

اين با عنوان   .  آنجا مي پردازيد و با زيان خود سود آنان را ميخواهيد           گزارده پول بدستگيري بيخانمانانِ   
  !..خودخواهي چه سازش دارد؟

چنانكه در جاي ديگري گفته ايم يكي از خويهاي آدمي راستي پرستي اوسـت كـه چـون سـخن                    
  هرگـاه يكـي را ديدكـه بنيكـي جهـان           .  سـود و زيـان خـود نكنـد          بآن گرود و پـرواي      را شنيد  راستي

  !.. آيا اينها زچه روست؟. مي كوشد بياري او برخيزد و در آن راه جانفشانيها نمايد
 ةآدمـي بـا همـ     . روان خواهان نيكي و راستي است     : اينها همه از روانست و ما از اينجا مي گوييم           

  . دارد ، و از اينرو ما او را داراي دو سرشت ميخوانيمخويهاي جانوري كه داراست اين نيرو را هم
بايد دانست بيشتر مردم آنچه را كه هميشه ديده اند و با آن آشنايند از انگيزه اش جستجو نكنند                   
و چنين پندارند كه همچنان بايستي بود ، و اگر كسي از انگيزه آن پرسيد در شگفت شوند و برو خرده  

از چيست در هر بيست و چهار ساعت گـاهي شـب ميـشود و               « : ي بپرسيد   شما اگر از يك عام    . گيرند
پس ميخواهي چـه  !. اينهم پرسيدن دارد؟« : از اين پرسش در شگفت شود و پاسخ دهد  » ..گاهي روز؟ 

، سـخت در  » بر روي زمين جايي هـست كـه شـشماه يكـسره روز اسـت          « : ولي اگر گوييد    . »!.بشود؟
  .ا كندشگفت شده از انگيزة آن پرسشه

 اين سخنها نيز چون بيشتر مردم بخويها و كارهاي خـود از نيـك و بـد خـو گرفتـه انـد و                         ةدربار
  و مـا   . هميشه با آنها آشنايند انگيزة آنها را نينديشند و چنـين پندارنـد كـه جـز اينهـا نبايـستي بـود                      

  .مي بينيم گاهي كساني پاسخهاي عاميانه بنگارشهاي ما مي دهند
از چيست آدميان با يكديگر همدردي دارند و بيكـي چـون گزنـدي              « : ويسيم  هنگاميكه ما مي ن   

  : آنان پاسـخ داده مـي گوينـد         » ..ليكن جانوران اين همدردي را ندارند؟     . رسيد ديگران را دل بدرد آيد     
  ايچنين سخن عاميانـه » !.. آدمي و چهارپايان نميگزاريد؟ةپس شما جدايي ميان  . آدمي چنين باشد  « 

  . مي كشندرا برخ ما
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 بيمـايگي و نـداني خـود را دانـا           ةامروز يكي از گرفتاري هاست كه بـسياري از مردمـان بـا همـ              
ميشمارند و اينان بهر گفتاري مي رسند نه درپي آنند كه بخوانند و بينديشند و بفهمند ، بلكه درپي                   

هر كسي كه بود ، برتـري        آن ،    ةنويسند آنند كه نافهميده ، بلكه تا بپايان نخوانده خرده گيرند ، و بر            
  .، و از روي اين هوس نادانيست كه بدانسان بايرادهاي عاميانه برميخيزندفروشند 

اين كارهاي آدمي نيز بي انگيزه نتواند بود ، و ما           . هركاري انگيزه اي دارد   : چيزيست بسيار روشن    
   مـادي عنـوان   ةسفيكـي از پايـه هـاي فلـ    زيرا .  بس بزرگي ميرسيمةاز اين جستجوي خود بيك نتيج     

هر جنبنـده اي در     .  كارها در جهان خودخواهي است     ة هم ةسرچشم: گويند   مي. است» خودخواهي« 
پيروان آن فلسفه از روي ايـن عنـوان   .  خويش خواهدجهان تنها خويش را خواهد و همه چيز را از بهرِ     

، و اينـست اميـد نيكـي        جهان را جز نبردگاهي نمي شناسند و زندگي را جز نبرد زندگان نمي داننـد                
ـ   . بجهان نبسته هر كوششي را در راه نيكي آن بيهوده مي انگارند       آدمـي و جـانوران   ةنيـز جـدايي ميان

ـ  .  خرد را باور نميدارند    ننهاده ارجي بخرد نمي گزارند ، بلكه هستيِ         خويهـاي نيـك و بـد        ةجدايي ميان
  .گردانندبلكه هميشه ميخواهند خويهاي ناستوده را فزونتر . نمي بينند

اين گمراهيها كه تاكنون بي پاسخ مانده تنها پاسخ درستي كه دارد همانست كه ما سرشت رواني                 
آزادست و هميشه خواهان راستي و نيكي مي باشد بآنـان بـشناسانيم و              » خودخواهي« آدمي را كه از     

  .د را دريابندكارهايي را كه آدمي از روي اين سرشت انجام مي دهد يادآوري نماييم تا بيراهي خو
 ة زيرا گذشته از آنكـه از اينـراه انگيـز           : سخن همينست  ةدر گفتگو از نيكخويي و بدخويي نيز پاي       

  آدمي و چهارپايان   ةجدايي ميان  خويهاي نيك و بد بدست آيد كساني تا معني آدميگري را نشناسند و            
 نيكـي يـا رسـتگاري       ةرهرگونه كوشـش و گفتـاري دربـا       . نگزارند چشم نيكخويي از آنان نتوان داشتن      
  .آدميان بسته بشناختن گوهر آدمي مي باشد

 بيدانـشي از روي     ةراست است كه مردمـان سـاده نيـازي بدانـستن اينهـا ندارنـد و آنـان بـا همـ                     
م است و بايد آدمـي تـا توانـد از    أدريافتهاي خدادادي اين دانند كه در جهان نيكي ها و بديها با هم تو  

ر از راهش در آييم بآساني توانيم اين مردمان ساده را بنيكي ها رسـانيم و از           بديها دوري گزيند و ما اگ     
سختي اينجاست كه دسته هاي انبوهي از سادگي بيرون آمده و آن            . خويهاي ناستوده رهاشان گردانيم   

دريافت خدادادي را از دست هشته اند واز اينسوي بدانشهايي نرسيده اند ، و از بهر ايـن كـسان اسـت               
 .ناگزيريم در گفتگو از خويهاي نيك و بد باين زمينه درآييم و روان و خـرد را بآنـان بـشناسانيم                   كه ما   

ـ                       ةبسياري از اينان چون گفته هاي فيلسوفان مادي را شنيده اند خرد را بـاور نميدارنـد ، جـدايي ميان
مـن  «  مي گوينـد     بارها ديده مي شود   . آدمي و چهارپايان نميگزارند ، و نيك را از بد باز نمي شناسند            

 خويش آزاد است من     ةهركسي در انديش  « : يا مي گويند    . »شما آنچنان ميدانيد بدانيد   . چنين ميدانم 
آدمي هيچگاه نيك نشده    « : يا مي گويند    . »اين كار را نيك مي شناسم شما بد مي شناسيد بشناسيد          

و چـون نيـك بـسنجيد       . انهاسـت از اينگونه سخنان بيپايه و زيان آور هميشه بر سر زب          . »و نخواهد شد  
  .همگي از روي گمراهي و سرگردانيست
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 اين سخنها آنست كه آدمي چون داراي دو سرشت جـاني و روانـي               ةنتيج: بسخن خود بازگرديم    
  روان و خويهاي بد ازآنِ     خويهاي نيك ازآنِ  : است از اينرو داراي دو رشته خويهاي نيك و بد مي باشد             

هميشه باهم در نبرد مي باشند و نيكخـويي آدمـي بهنگـامي اسـت كـه                 تن و جان ، و اين دو سرشت         
  . سرشت روانيش نيرومند باشد

در شهري بينواياني كه هستند هركسي دلش بآنان سوخته آرزو خواهد كرد دست ايشان              : ببينيد  
را گيرد ، ولي از آنسوي خوي آز كه در نهاد هر آدمي نهاده جلو را گرفته چنـان خواهـد خواسـت كـه          

كنون اگر كسي را سرشت رواني چيره تر و نيرومنـدتر اسـت   . هركسي هرچه دارد از بهر خود نگه دارد       
گوش بخواهش آز نداده دست بينوايان را خواهد گرفت و چه بسا كساني خود را گرسنه گزارده هرچـه    

بينوايان بـاز   از آنسوي كساني را سرشت جاني چيره درآمده از نيكوكاري به            . ميدارند بآنان خواهند داد   
  . نيكيها و بديهاة همةهمين حالست دربار. خواهد داشت

 بـسياري مـي پندارنـد همينكـه مـردم           .از اينجا روشن مي گردد كه نيكخويي با دانستن نيـست          
خويهاي نيك را شناختند نيكو خواهند گرديد ، و اينست بجاي هركاري تنها بشمردن خويهاي نيك و                 

  ولـي ايـن يـك كـار        . كننـد  نها و ستايش نمودن از اينها بـسنده مـي         خويهاي بد و نكوهش كردن از آ      
خـود بـدخويان    . زيرا ما آشكار مي بينيم كـه نتيجـه اي از آن پديـدار نيـست               . بيهوده اي بيش نيست   

از آن سـوي    . ك و بد را بر سر زبان مي دارند و خود آنان بر ديگران پندآموزي مـي نماينـد                  خويهاي ني 
 زيرا چنانكه گفتيم بدخوييها يـا بـدكرداري هـا         . چنانكه باز نموديم دانستن را اثري در ميان نتواند بود         

ا  سرشت جاني آدمي است و كسي كه سرشت جاني او زورمند اسـت خـواه و نـاخواه بـآن بـديه                  ةنتيج
  .خواهد برخاست و دانستن جلو آن را نتواند گرفت

دزدي نه چيزيست كه كسي زشتي آن . دانندي دزدان نه اينست كه زشتي كار خود را نم        : ببينيد  
دروغ .  آن ميـسازد   ةبا اينهمه چون پايش افتاد خواه و ناخواه خود را آلود          . را نداند و از آن ننگش نيآيد      

اينـست مـي گـوييم كـه        . با اينهمه مردمان گرفتـار آن ميباشـند       !. د؟را كيست كه بد نشمارد و ننكوه      
نيكخويي تنها با دانستن نيست و اين راه كه بسياري پيش گرفتـه انـد و هميـشه بـا زبـان سـتايش و                       
نكوهش از نيكخويي و بدخويي مي نمايند يا كتاب مي نويسند چندان سودي را در بر نميدارد ، بلكـه                    

 خويها آنست كه در آدميان سرشت رواني نيرومندتر گردد           نيكيِ يگانه راهِ . داردزيان هايي را با خود مي     
  .و بر سرشت تن و جان فرمانروا باشد

از چه راهست كه سرشت رواني نيرومندتر گردد و بر سرشت تن و جان فرمـانروا             : خواهيد پرسيد   
  .ما پاسخ اين پرسش را در گفتار ديگري خواهيم داد. باشد؟
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  ـ٥ـ
  

  .. يها از چه راه نيرومند گردد؟خو
 گذشته سخن را باينجا رسانيديم كه نيكخويي تنها با دانستن نيست و اينكه كساني هميشه بـستايش                  ةدر شمار 

 خويها اينست كه در آدميان سرشت رواني و نكوهش از خويهاي نيك و بد مي پردازند سودي ندارد ، و يگانه راه نيكيِ               
  . تن و جان فرمانروا باشد ، و گفتگو از اين زمينه را باين شماره نگه داشتيمنيرومندتر گردد و بر سرشت

نخـست معنـي جهـان و زنـدگي را دانـستن و             : بايد دانست براي نيرومندي روان سه چيز دربايد         
  سـوم  . ــ دانـستن   ــ بدانـسانكه هـست    دوم سود و زيان خويهاي نيـك و بـد را  . آدميگري را شناختن  
  .ينك يكايك اينها را باز مي نماييما. تكيه گاهي داشتن

كـساني در شـگفت خواهنـد بـود كـه مـا بـراي نيكخـويي                 : ـ معني جهان و زندگي را دانستن        ١
ولي جاي شـگفتي    . شناختن معني جهان و زندگي و دانستن معني آدميگري را دربايست مي شماريم            

 دستگاه بيهوده اي مي انگارند و       امروز بيشتر بديها از آن برخاسته كه انبوه كسان جهان را يك           . نيست
 خـود كوشـد ، و انگيـزه اي          زندگي را جز نبرد نميشمارند كه هركسي بايد از هر راهيكه تواند بخوشيِ            

چنين كساني تا از آن گمراهي بيرون نيايند چگونه دربند نيكيها توانند            . براي نيك بودن نمي پندارند    
 نيك نمايند چون درونشان از آن آگاه نيست بهنگام كـار             گيرم كه با زبان هواداري از خويهاي       !..بودن؟

  .خواهند درماند
 مادي رواج يافته    ة بنام فلسف   ، ي كه از نيم قرن باز     يبدآموزيها. امروز انبوه مردم باين درد گرفتارند     

 بسياري از آنانكه بمردم پند مي آموزند و خويهاي نيك ياد          . دلها را پر كرده و باورها را سست گردانيده        
 شما اگر بيازماييد كسيكه در    . رانند از درون باور نميدارند    ي  ميدهند باين درد دچارند و آنچه بر زبان م        

اينجا سخن از نيك و بد مي راند در جاي ديگري درون خـود را بيـرون داده پـا در هـوايي خـويش را                          
 سـتوده مـي دارد فـردا        اگر روزنامه ها را بخوانيد كسيكه امروز گفتگو از خويهاي         . بهمه آشكار ميسازد  

  .مي راند١رهيختخود را براه فلسفه زده سخن از بيهودگي پند و فَ
براي پيراستگي خويها بايد مردم بدانند اينجهان دستگاه بيهوده اي نيست ، و زندگي از بهر نبرد                 

 هركـسي بهـره از آسـايش و خرسـندي يابـد و               ،  بايد بدانند اگر زندگي از راهش پيش رود        .نمي باشد 
 و آز و كينـه و خـشم و        كبايـد بداننـد خويهـاي رشـ       .  چنـدان نمانـد    دمي را بنبرد و كـشاكش نيـازِ       آ

 خويهاييست كـه از همجنـسي بـا         .برتريفروشي و مانند اينها كه آدمي راست از سرشت جانوري اوست          
  .ازدددان و چهارپايان باو رسيده ، و اينها آلودگي هاي اوست كه بايد كوشد و خود را از آنها پاك س

ولي اين خويها بـد اسـت و روان و          . سرشت جانوري همه چيزش بد نيست و نبايد از آن بيزار بود           
  .خرد از آنها بيزار ميباشد و هر كسي بايد خود را از آنها پيراسته گرداند
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 آسايش هركسي جز با آسايش همگان نتوانـد         بايد بدانند آدميان چون در يكجا زندگي مي كنند        
 ، و اين هنگامي تواند بود كه خـود را           ر كسي همواره بايد دربند آسايش همگان باشد       بود ، و اينست ه    

  . و كينه و خشم و مانند اينها پاك گرداندكاز آز و خودخواهي و رش
در اينجـا   ١.اينها يكرشته راستيهاييست كه ما در جاي ديگري هرچه گشادتر و روشنتر نگاشته ايم             

روان . ندازه ميگوييم كه براي نيكي خويها نخست بايد اينها را دانـست    بآنها نپرداخته ميگذريم ، و اين ا      
  . نيكي ميباشد اينهاست كه آن را تكان دهد و به نيرو آوردكه خود خواهاِن

  ولـي آن نيـز از چيزهاييـست كـه     . از كلمه هايي كه بر زبانهـا افتـاده يكـي هـم فرهيخـت اسـت         
از اين راه كـه هـر   .. ولي از چه راه؟.  فرهيخت دربايد  آري آدمي را  . مي گويند و معنايش را نمي فهمند      

پسري يا دختري چون سر بر مي آورد و پا بدرون زندگي ميگزارد پيش از همه معني جهان و زنـدگي                     
او را بـه هوشـياري و    باو يـاد دهنـد و    ،را باو آموزند و معني آدميگري را فهمانند و آنچه آدمي را بايد     

  .زه وادارند ناپاكييخودداري از خويها
نه آنكه همچون امروز از كودكي سخنان پراكنده و پريشان اين و آن را در دلهـا                 . اينست فرهيخت 

، و راست و دروغ و سودمند و زيان آور هرچه شنيدند بياد گيرند ، و گيج و درمانده پا بميـان                      ٢بياكنند
ه اند با رنگهاي ديگـري پيـاپي        زندگي گزارند ، و از گام نخست بخودفروشي پردازند ، و آنچه ياد گرفت             

  . بيرون ريزند
بيشتر مردم زيان خويهاي ناستوده را ـ چندانكـه   : ـ سود و زيان خويهاي نيك و بد را شناختن ٢
گـام  . هر يكي چيزهايي را شنيده اند و بر زبان ميدارند ولي از راستي بـسيار دورنـد                . ـ نميدانند  هست

  . نيك آگاه گرداننده آنان را از زيان خويهاي ناستوددوم در راه نيرومندي روان ها اينست كه
 آنچه آدميان را بجان همـديگر  .گرفتاريهاي آدميان بيش از همه از رهگذر خويهاي ناستوده است 

  از پـستي هـا و بلنـدي هـاي            است ، آنچـه زنـدگي را پـر         كانداخته خودخواهي و خشم و كينه و رش       
همچنين ديگر  . را پيشرفت داده دروغ و دو روييست       دغلكاريآنچه ستم و    . بي اندازه گردانيده آز است    

مـن يكـي از نتيجـه هـايي را كـه از             . خويها كه هركدام سختيهاي ديگـري را در زنـدگي پديـد آورده            
  :ستودگي خويها توان برداشت در اينجا بازمي نمايم 

 براستي و درستي و     ما اگر چنين انگاريم كه يكدسته مردمي از اين خيمها خود را بپيرايند و باهم              
نيكوكاري راه روند آنان روزانه بيش از يكساعت بكوشش نياز نخواهند داشت و سـاعتهاي ديگـر همـه                   

. آري آدميان بايد بكوشند و دربايست هاي زندگي را آماده سـازند           . بآسايش و خوشي بسر خواهند برد     
ينهمه گرفتار رنـج و كوشـشند       اينكه اكنون آدميان ا   .  روزانه بيش از يكساعت نيست      ، ولي اين كوشش  

  خواهد بر ديگران  هر كسي آزمندانه مي.  آز و رشك و خودخواهي و دروغ و نيرنگ نيستةنتيج جز

 
  .  ديده شودراه رستگاري و آيين كتاب هاي  ، گذشته از گفتارهاي پيمانـ١
 پر كردن ـ و= ـ آكَندن ٢
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و يـا سـتمگرانه ميخواهـد       . برانه مي خواهد بستودگيهاي ديگران پشت پا زنـد        كبيشي جويد ، و يا رش     
  .نجها پيدا ميشودهمه را زبون خود سازد ـ از اينرو كشاكش پديد مي آيد و اين ر

 مـردم بـا     ةــ اگـر همـ      در يك توده هرچه خويها ستوده تر آسايش و خوشي مردم بيـشتر اسـت              
مي هرچه فزونتر خواهد بودخويهاي ستوده راه روند در جهان آسايش و خر.  

در هـر تـوده اي چـون خويهـاي سـتوده ـ از جانفـشاني و        اگر كساني در تاريخ جـستجو كننـد   
 مانند اينها رواج داشته آن توده سرفراز زيسته و در تاريخ نام بزرگي از خود باز                 درستكاري و دليري و   

. ولي سپس چون آن خويها را از دست داده سرافكنده شده و كم كم رو بنابودي نهـاده اسـت                   . گزارده
خويهاي ستوده نتواند بودة آزادي و سرفرازي توده ها نيز جز در ساي ،ميگذشته از آسايش و خر .  

چيزهاييـست كـه آزمـوده شـده و از اسـتوارترين            . سخنهاي ناسنجيده نيست  . ها فلسفه نيست  اين
  دارنـد از    در كتابهـاي باسـتان كـه از ايـران در زمـان هخامنـشي گفتگـو مـي                  . آگاهيها بـشمار اسـت    

مـا ايـن را بآسـاني تـوانيم     . »هيچگاه دروغ نگفتنـدي   « : ستوده خويي ايرانيان سخن رانده مي گويند        
زيرا كشوري بآن پهناوري كه هخامنشيان را مي بود و از كنار سيحون تا كنار دانوب كـشيده                  . پذيرفت

سـوري و عيالمـي و مـصري و ماكـدوني و تيـره هـاي                آچندين مردم از كلـداني و        ميشد و ايرانيان بر   
 ة خويهـاي سـتود    ة فرمان مي راندند چنين فرمانروايي را جز در سـاي          كگوناگون سوريا و آسياي كوچ    

  .رانبها نگاه نتوانستندي داشتگ
هنگاميكه خشايارشا يا كنبوجيا در همـدان مـي نشـست و جانـشيني ازو در سـارد                  : شما ببينيد   

ي خراسان فرمان مي راند اگـر ايرانيـان مـردم بخـرد و     س ، و ديگري در بلخ كر     كپايتخت آسياي كوچ  
ه ندانـستندي آن فرمـانرواي      پاكدرون نبودندي و هركسي سرفرازي خود را در سرفرازي كـشور و تـود             

سارد خودخواهانه و نمك ناشناسانه بنافرماني برخاستي ، و خشايار يا كنبوجيا كه آهنگ او كردي و از               
  از اينسوي فرمانرواي بلخ نافرماني نمودي ، و بدينـسان كارهـا             ، ر بر سر او بردي    كچندين ماهه راه لش   

نگهداري چنان كشور بزرگي جـز      : بسيار روشن   چيزيست  .  از هم گسيختي   هبر پادشاه شوريدي و رشت    
  . ستوده خويي ايرانيان نتوانستي بودةدر ساي

 كمي در برابر دولـت      ةيونانيان كه با هم   . داستان جنگهاي ايران و يونان را در آن قرنها شنيده ايد          
وزي بزرگ هخامنشي ايستادگي نمودند شما اندكي نيز از خويهاي ايشان جستجو كنيد و راز اين فيـر                

يـك رشـته خيمهـاي گرانبهـا از     : مي گـويم   .  خويهاشان ستوده بوده   ةهم: نميگويم  . را از آنجا جوييد   
داستان لئونيـداس و  . جانفشاني و دليري و راستي پرستي و مانند اينها ميان ايشان رواج بسيار داشـته  

  . ثرموپوالي هميشه در تاريخ خواهد ماندةياران او در تنگ
برخاسته و سپس بر سراسر ايتاليا دست يافتند ، و پـس از آن در آسـيا و                   مورروميان از يك شهر     

 اگـر ميخواهيـد  . اروپا و افريقا بر زمينهاي بسيار پهناوري چيره شدند و چندين پادشاهي را برانداختند             
راز اين فيروزي را بدانيد داستانهايي را كه از گردنفرازي و جانفـشاني و مردانگـي ايـشان نگاشـته انـد                      

  .بخوانيد
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بيگمان در بزرگي و فيروزي روميان قانونهاي جمهـوري و هنرهـاي            . نميگويم همه از اين راه بوده     
زيرا آن قانونها و    . ليكن ستوده خويي بيش از همه كار كرده       . ميان داشته  جنگي و چيزهاي ديگر پا در     

 مي بينـيم در جنـگ بـا         نيز كه يكي از دشمنان بزرگ روم بودند مي داشتند و ما           ١هنرها را كارتاجيان  
از خـود داسـتانهاي   .  خويهـاي بـد آنـان نبـوده    ةروم زبون گرديده و از ميان رفته اند و اين جز در ساي 

  .جنگي نمونه هاي نيكي از خويهاي دو مردم در دست است و ما را نيازي بجستجو در كتابها نيست
ـ      سيـسيل جنگ   ةيك نمونه از جانفشاني روميان اينست كه چون در جزيـر            دو  ةهـاي سـختي ميان

كشور ميرفت و هردو سو گزند سختي ديده بود ـ كارتاجيان نمايندگاني بروم براي گفتگـوي آشـتي و    
آزادي دستگير شدگان فرستاده و رگلوس نامي را كـه از كونـسولها و سـرداران روم بـود و در جنگـي                       

يرفتن پيشنهاد آشتي نزديك بدست كارتاجيان افتاده بود همراه ساختند كه بكوشد و سناي روم را بپذ           
نگرفت بـار ديگـر بكارتـاج بـازگردد و در دسـتگيري              گرداند ، و ازو پيمان گرفتند كه هرگاه آشتي سر         

اينان چون بروم رسيدند و فرستادگان كارتاج پيشنهاد آشتي كردند نمايندگان سـنا از رگلـوس                . بماند
ان را رهـا سـاختن بكارتـاج سـودمندتر          آشتي كردن  و دسـتگير     : شور خواستند و او چنين پاسخ داد        

روم ، و اگر جنگ دنبال شود روميان فيروز خواهند درآمد و كارتاجيان را از سيـسيليا                 ه  خواهد بود تا ب   
مرد نيكخو سود كشور را بآزادي و آسودگي خـود برگزيـد ، و از گفـتن                  بدينسان. بيرون خواهند راند  

 آشتي سرنگرفت همراه فرستادگان بكارتاج بازگـشت و          و چون  .راستي كه بهاي جانش بود باز نايستاد      
  .چنين مي گويند در آنجا بشكنجه نابودش ساختند

ر بردن او را بر سر روم هر تاريخ خـوان  كو لش٢داستان هانيبال: اما نمونه اي از آلودگي كارتاجيان  
 از شـاهكارهاي آن     از هنرهاي جنگي كه گفتگو مي كنند و كتابها در باره اش نوشته اند يكـي               . ميداند
اين مرد و خاندانش براي آنكه شكست كارتاج را جبران كننـد و آن را   . ركشي هانيبال ميباشد  كاين لش 

از خاك بردارند بجانفشاني هاي بسيار بزرگي برخاسته و بيست سـال كمـابيش كوشـيده و از بوميـان                    
يمانند از كوههاي آلپ سرازير شده      اسپانيا سپاهيان ورزيده پديد آورده بودند و هانيبال با يك دليري ب           

و بخاك روم در آمده و در چهار جنگ پياپي لگيونهاي روم را درهم شكسته و روميان را بسخت تـرين                     
 هنرمندي اين سردار بنام تاريخ را بداند ستايـشهايي را كـه             ةهركسي ميخواهد انداز  . تنگنا انداخته بود  

نزده سـال در خـاك روم نشـست و روميـان بـا او برابـري                 اينمرد پا . خود روميان ازو نوشته اند بخواند     
 كارتاج دوباره پا گرفته و با هماورد ديرين خود روبرو مي ايستاد و اميد بسيار مي رفت كـه                   . نتوانستند

  ولـي كارتاجيـان از     . روم به يك پيمان استواري ناگزير گردد و دو كشور هميشه با آسـايش بـسر برنـد                 
  .شتند و چنان فرصتي را فداي ناپاكدروني پيشروان خود ساختندبدخويي اين شايستگي را ندا

 
، كه دسـته اي از فينيقيـان در حـدود هشتـصد             ) پايتخت كشور تونس  ( ، سرزميني پيرامون شهر كنوني تونس        Carthageـ  ١

 ـ و.  به آنجا كوچيده و آباد كرده و بنام كارتاژ يا كارتاج خوانده شدهسال پيش از ميالد
  ـ و)  پيش از ميالد۲۴۷ ـ ۱۸۱ تا Hannibal ) ۱۸۳ـ٢
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هانيبال در خاك روم دربايست ها داشت و مي بايست كارتاج پشتيباني و ياوري ازو دريغ نگويد و                
 ولـي . پول و سپاه و خواروبار براي او فرستد و بارها هانيبال خواهش پشتيباني از سـناي كارتـاج كـرد                   

 كن سنا آن فيروزي و پيشرفت را از هانيبال برنتافته از ناپاكـدروني بـرو رشـ                چون كساني از نمايندگا   
مي بردند هرزمان كه او خواهش پول يا سپاه كرد اينان بهانه اي پيش كشيده خواهش او را نپذيرفتند                   
و نتيجه آن شد كه هانيبال ناتوان گرديده و كاري از پيش نبرد و شد آنچه در تاريخهـا نگاشـته انـد و                  

  .تاج زير پاي روميان لگدمال گرديدكار
  
  ـ٦ـ

  
 گذشته سخن را بآنجا رسانيديم كه براي نيكي خويها بايد روان را نيرومند گردانيد و بـراي نيرومنـدي   ةدر شمار 

روان چيزهايي مي بايد كه يكي از آنها سود و زيان خويهاي نيك و بد را چنانكه هست شناختن اسـت و در ايـن بـاره          
  . دنبالة آنرا باين شماره نگهداشتيمسخناني رانده و

  

  ٭٭٭
  

براي نيكخوييها و اثر آن در پيشرفت يكتوده گواهي بس نيكي در تـاريخ قرنهـاي نزديـك ايـران                     
  .هست كه ما روا نمي شماريم آن را در اينجا ياد نكنيم

ا نيـك  ولـي آنانكـه او ر  . هر كسي نام نادرشاه را شنيده و بـسيار كـساني تـاريخ او را خوانـده انـد             
  اينمرد بزرگتر از آنست كه مردم ميشناسند و آنچه ما ميدانيم هميشه كساني. شناخته اند كم ميباشد

اين را هميشه بسود خود     . اهندكرد نشان دهند و از ارجش نزد ايرانيان         از بيگانگان خواسته اند او را خُ      
  .دانسته اند

ـ         ما در اينجا گفتگو از كارهاي نادر نميداريم و اين اند           اسـپهان  ه  ازه مي گوييم كه چـون افغانـان ب
آذربايجان و كردستان و     از يكسو عثمانيان بر   :  كارهاي ايران از هم گسيخت       ةدست يافتند بيكبار رشت   

قفقاز و گيالن شـتافته و آنجاهـا را بدسـت            كرمانشاهان و همدان دست يافتند ، و از يكسو روسيان بر          
پنداشتند و آن را ميان خود بسه بخش كردند و با يكديگر پيمـان              اينان ايران را از ميان رفته       . گرفتند
ديگـر جاهـاي دوردسـت در هـر يكـي           و  از آن سوي در خراسان و خوزستان و لرستان و بنادر            . بستند

اگر كسي كتاب ميرزا مهدي خان را خوانده ميداند چگونه قلندراني در اينجا             . سركش ديگري برخاست  
 از بازماندگان صفوي خوانده بيـرق   وناميده» سام ميرزا « يا » صفي ميرزا « و آنجا برخاسته و خود را   

يا اگر كسي نوشته هاي محمدعلي حزين را خوانده ميدانـد در شـمال و               . فرمانروايي بلند مي كرده اند    
  .غرب ايران چه آشفتگيها بوده و چه خون ها مي ريخته است

 كه سال ها از دستگاه صفوي نـان خـورده و            چندين سال بدينسان گذشت و از آنهمه مردان بنام        
  شاه .شكوه و دارايي اندوخته بودند يكي نتوانست بداد كشور رسد و آن آشفتگي را بپايان رساند
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 سر و با صد تن از مردان بنام درباري در پيرامون خويش بهر كجا رو                گرِد طهماسب با آن همه سپاه بر     
ن تنها نادر بود كه دسـت از آسـتين مردانگـي درآورد و              اي. آورد جز شكست و فروماندگي بهره نگرفت      

 از يكسو افغانان را به جايگاه خودشان برگردانيد و دست           هچندين سال از خواب و آرامش چشم پوشيد       
سپس نيـز  .  از يكسو هم شوريدگيهاي درون كشور را بپايان رسانيد          ، عثماني و روس را از ايران برتافت      

سر هندوستان برد و خوارزم و بخارا را بگشود و در اندك زماني ايران               ر بر كباين اندازه بسنده نكرده لش    
  .را يگانه دولت نيرومند آسيا گردانيد

  نادر مـرد بـسيار دورانـديش و خونـسردي بـود و كـسانيكه دسـت مـي يافـت از ده تـن يكـي را                  
اگر . آنان سود جويد  ته همواره مي كوشيد از توانايي       خنمي كشت و ارج دليري و كارداني مردان را شنا         

كسي داستان جنگ هاي او را با هراتيان خوانده نيك ميداندكه چندين بار افغانان بتنگي افتاده از نادر                  
نادر چون دليري افغانيها را ميديد      .  شكسته و از در ستيز درآمدند      رزينهار خواستند و چندين بار زينها     

گها از توانايي و جانفشاني آنان سـود جويـد از       و در دل همي خواست آنان را رام خويش سازد و در جن            
آنانكـه داسـتان    . آنان خشم نميگرفت و پس از دست يافتن با شمشير كيفر نمـي داد              اينرو هيچگاه بر  

جنگ هاي نادر را در بغداد و ديگر جاها خوانده اند و از جانفشاني هاي افغانان در آن جنگهـا آگاهنـد                      
  .ده نبوده استبايد بدانند كه آن خونسرديها بيهو

اگـر كـساني ميخواهنـد معنـي        . ركشيهاي نادر و هنرمندي او جاي سخن بسيار اسـت         ك لش ةدربار
  .هنرهاي جنگي را بشناسند چه بهتر كه تاريخ نادر را نيك خوانند

نيكهادي اين مرد تا كجا بـوده اسـت كـه چـون ايـران را از دشـمنان پيراسـت و چنـين          : ببينيد  
گزارد گردنكشانه باين كار برنخاست و بلكه مردم را بدشت مغـان خوانـد و               خواست كه تاج شاهي بسر      
ايـن  . هركسي ميدانست كه بايد خود او شاه شود و جز اين نبايـستي بـود              . در آنجا از آنان شور طلبيد     

. خود بسيار خطاست كه يكي بكاري برخيزد و رنج برد و چون آماده گرديد آن را بدست ديگري سپارد        
دو كـس    يك« : اينكه محمدعلي حزين نوشته     . در پرده نگه داشت و از مردم شور خواست        با اينهمه نا  

از مشاهير را ببهانه بقتل آورده اسباب و ادوات سياست جلوه گر ساخت و در آن مجمع مهيـب سـخن          
نمايـد درسـت     و چنين خواسته كه پادشاهي نادر را يك كار زوركـي بـاز            » ...در امر سلطنت آغاز نهاد      

  .نيست
اين خود اندوهيست كه بيكاره اي همچون شيخ محمدعلي حـزين بگفتگـو از نـادر پـردازد و در                  

ديگران كدام شايـستگي    !.. شاه نشدي كه خواستي شد؟      اگر در آن روز نادر     .كارهاي او بداوري برخيزد   
  .!.را نشان داده بودند كه پادشاه شوند؟

 ة يافت به آسايش و خوشي نپرداخت و رشت         نادر آنكه چون پادشاهي    نيكنهادي ديگر از    ةيك نمون 
در جاييكه پادشاه يك كـشور بزرگـي ميبـود در           . كوشش را از دست نهشت و رفتار و كردار ديگر نكرد          

  . كارها و جنگ ها خود پيشگام ميشد و از اينرو بود كه هميشه فيروز مي گرديدةهم
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زرگترين و نيرومندترين دولت آسـيا      آن روز كه نادر از سفر هند و بخارا و خوارزم بازگشت ايران ب             
زيرا نـادر   . ولي آنحال پايدار نماند   . اگر آنحال پايدار ماندي بيگمان تاريخ شرق براه ديگري افتادي         . بود

 دسـت سـتم از آسـتين         ، رفتار خود را ديگر كرد و اين هنگام بجاي بخشايش و دورانديشي بـا مـردم               
  .جان خود ترسيدند و او را نابود كردند كانش برچندانكه نزدي. برآورد و خون هاي بسيار ريخت

ايـن از   !.. نادرشـاه رفتـار خـويش را چـرا ديگـر كـرد؟            !.. ايـن حـال چـرا رخ داد؟       : شايد بگوييـد    
رازش پي برده ايم و همين      ه  ولي ما آن را نيك جسته ايم و ب        . چيزهاييست كه در تاريخ پوشيده مانده     
  :ييم نكته است كه ميخواهيم در اينجا باز نما

نادر با آن كارهايي كه كرد و ايران را بسامان آورد و بزرگ گردانيد از ايرانيان چـشم ارجـشناسي                    
  ولـي مـردم چنـدان ارجـشناسي ننمـوده و دسـته هـايي از در                . داشت و هم بايستي داشته باشـد       مي

  .نمك ناشناسي درآمدند
بران بجاي آنكه كرش. بيماريهاستدر آنروز هم ايرانيان گرفتار رشك مي بودند و اين از پليدترين 

از ديدن مردان بزرگ و كارهاي بزرگ شادمان گردند و ارج شناسـند و بيـاري و پـشتيباني برخيزنـد         
 در هر توده كـه ايـن بيمـاري          .سخت خشمناك گردند و زبان بدگويي باز كنند و بكارشكني برخيزند          

 كه دامن بكمر زند و برهايي آن كوشد         زيرا هركسي . ي رسد يفزون شد آن توده كمتر رهايي يابد و بجا        
ــكني      ــشتيباني از در كارش ــاري و پ ــد و بجــاي ي ــردم او را برنتابن ــد م ــام ده ــي انج ــاي بزرگ   و كاره

  .ناميده شوند» بيمار پزشك كش« اين گونه توده است كه . در آيند و او را از پا اندازند
هـاي او خـشنود گردنـد و يـاري و           دربارة نادر نيز كسان انبوهي بجـاي آنكـه از فيروزيهـاي گرانب            

هنگامي كه  . همراهي دريغ نگويند رشكبرانه سخت دلگير ميشدند و كارهاي بزرگ او را بر نمي تافتند              
 بنـام هـر يكـي خـود را          افغانان به اسپهان درآمدند و آن آشفتگي در ايران پديدار شد هـزاران مـردانِ              

و چون نادر بكوشش برخاست تا زمان رنـج و          بگوشه اي كشيدند و زبون و درمانده خاموش نشستند ،           
ولي چون آن زمان سپري شـد و        . تالش مي بود همچنان خاموش ماندند و تكاني از خود نشان ندادند           

هنگام شكوه و برخورداري رسيد اينزمان بيرون آمدند و به نادر و نزديكان او رشك برده به زبان درازي            
  .پرداختند و مردم را برو شورانيدند

ن آن را برنميتافتند كه نادر كه بيست سال پيش از شمار ديگران مي بوده اكنون پادشاه ايران              اينا
 كوشـشهاي بـسيار گرانبهـايي رسـيده ـ      ةباشد و هيچ بياد نمي آوردنـد كـه او بـاين جايگـاه در سـاي     

  . زندگي ايران گرديدهةكوششهايي كه ماي
 نخست نمـي پـذيرفت و سـپس آن را           در دشت مغان چون گفتگوي پادشاهي نادر پيش آمد و او          

 ايـن شـرط   . بگردن گرفت شرطهايي با مردم كرد كه يكي چشم پوشيدن از خاندان كهن صـفوي بـود                
  چنانكـه داسـتان    .  ويرانـي ايـران نبودنـد      ةزيرا صفويان از شايستگي افتـاده و جـز مايـ          . بسيار بجا بود  

  .سلطان حسين و پسرش طهماسب بهترين گواه اين گفته مي باشد
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 آن خاندان را دستاويز مي گرفتند و اگر كسي را بنام سام ميـرزا و        ، ولي رشكبران براي كارشكني   
  يا عباس ميرزا پيدا ميكردند ، گـو كـه قلنـدر ويلگـردي مـي بـود و بـدروغ خـود را بخانـدان صـفوي             

كه در  مرداني.  گرد او را گرفته درفش شورش مي افراشتند و همه جا را پر هياهو ميساختند                ، مي بست 
پيرامون نادر به نوايي رسيده و از دست او فرمانروايي يافته بودند هواداري از صفويان را بهانـه سـاخته                    

 همين پـيش آمـدها حـال نـادر را ديگرگـون سـاخت و او را                  .نمك ناشناسانه بگردنكشي برميخاستند   
  .بخونريزي واداشت

 تن مـردان بـزرگ را برنتابنـد و بـر          يكدسته مردمي كه خود هيچ كاري نتوانند و با اينهمه برخاس          
. .!شتن چه سزاي ديگـر دارنـد؟      كآنان رشك برند و پست نهادانه از در بدگويي و كارشكني درآيند جز              
منكه چگونگي را نيك فهميده ام      . تاريخنگاران آدمكشيهاي نادر را مي نگارند و از ستم هاي او مينالند           

كـسيكه برخاسـته و آن كارهـا را بانجـام           .  مـي سـوزد    آن مرد بزرگ   او را ستمديده مي بينم و دلم بر       
رسانيده و از مردم بجاي ارجشناسي و پشتيباني جز كارشكني و دشمني نديده ـ آيا چه ستمي بـاالتر   

  !.. از اين خواهد بود؟
شما داستان  كنون  . نادرشاه با پتر بزرگ امپراتور روس و با شارل دوازده پادشاه سوئد نزديك بوده             

د از ايشان نمودند آگاه شويد و آن را ئ كه مردم روس و سو اياه را بخوانيد و از ارجشناسيآن دو پادش
تا بدانيد  .  بدبختي اين كشور چيست    ةبا داستان نادرشاه و ارج ناشناسي ايرانيان بسنجيد تا بدانيد ماي          

  .اثر نيكخويي و بدخويي يك توده در پيشرفت و پسرفت تا كجاست
راه زندگاني بسيار پس افتاده بودند پيش آورد و از روسـستان كـه سـرزمين    روسيان را كه در     پتر
 ناتواني بود يك كشور نيرومند و توانا پديد آورد و بروسيان چيزهاي بسيار آموختـه آنـان را از                    ةپراكند

آنهـا را   ة رنجشي كه از كارهاي او پيدا ميكردند چـون نتيجـ           ةروسيان نيز با هم   . بيرون آورد ١ژآگاهيد  
اگر نادانان بدشمني او برميخاستند دانايـان از پـشتيباني بـاز نايـستادند ، و                . ند ارجشناسي كردند  ديد

  بزرگي كشور ميداشت همه بكار بستند و        ةرد خاندانش را نگه داشتند و آرزوهايي را كه دربار         چون او م 
  .امپراطوري تا ميبود در خاندان او ميبود

گجو بود و غيرت و مردانگي او درخور ستايش بسيار است ،             بسيار دلير و جن    ]ي[شارل دوازده مرد  
ركشي برخاسته و شهرگشايي كـرد آواز او در سراسـر اروپـا پيچيـد و                كو چون از شانزده سالگي به لش      

زيرا اگـر   . با اينهمه شارل جز زيان سودي بكشور خود نرسانيد        . مردمان در همه جا او را بزرگ داشتند       
آنجا را بدست گرفت و اين خود كار بزرگي بود ليكن چـون لـشكر بخـاك                  ةرا بگشود و رشت   ٢چه پولند 

 نيـروي خـود را از دسـت         ة از پتر بزرگ شكست يافت و بيكبار همـ         ٣روس برد در جنگ خونين پالتاوا     
  .هشت

 
 ]وحشي ـ فرهنگ پيمان= دژآگاه [ـ ١
 ـ لهستان ـ و٢
   ـ وPoltavaـ ١
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 تاريخ بشمار است و شارل در اين سفر هـشتادهزار           ١»ةكارزارهاي برند « اين جنگ پالتاوا يكي از      
 ةد بودنـد كـه همـ      ئر پشت سر خود ميداشت و بيشتر ايشان جنگجويان دلير سـو           گرد سر و د    سپاه بر 

  اينها را از دست داد و جز با چنـد صـد            ةشارل هم . اروپاييان دليري و آزمودگي ايشان را مي شناختند       
سپس نيز چون به بندر عثماني پناهنده شد پنجسال در آنجا بيهـوده             . تني از خاك روس بيرون نرفت     

د بخش بزرگي از خاك خود را از دست هشت و كشوري كه             ئ اين كارها آن شد كه سو      ةنشست و نتيج  
 ايـن   ةتا آن زمان از نيرومندترين كشورها بشمار مي رفت و سراسر اروپـا از آن مـي ترسـيد در نتيجـ                     

  . گرديدكگزندها يكي از كشورهاي ناتوان و كوچ
چـشم ازو نپوشـيدند و بـا آن         با اينهمه چون شارل پنج سال در خاك عثماني نشـست سـوئديان              

فشار و تنگي كه ميديدند ديگري را بجاي او برگزيدند و چون پس از پنج سال شـارل ناگهـان و تنهـا                       
ديان شاديها نمودند و آنچه مي توانستند نـوازش و پـشتيباني دريـغ نگفتنـد و                 ئد رسيد سو  ئبخاك سو 
كردند و سپس چـون شـارل كـشته شـد           ر و پول باو دادند و دوباره در زير درفش او جنگ             كدوباره لش 

  .خواهرش را بپادشاهي برداشتند، خاندانش را نگه داشتند 
شما اينها را با رفتاري كه در ايران با نادر كردند بسنجيد تا بدانيد كه باو چه ستمي كـرده انـد و                       

 شـد و    نادر چون چشمهاي پـسرش را كنـد ديوانـه         :   مي گويند . چه بدنهادي درباره اش روا داشته اند      
  .ولي نچنانست. بيباكانه بريختن خون مردم پرداخت

پس از داستان رضاقليخان نادر چند سال ديگر زنده ميبود و كارهاي بزرگـي را انجـام ميـداد ، و                     
  .هيچ نابساماني در گفتار و رفتار او ديده نمي شد

يرانيان و پست نهـادي     آنچه نادر را از جا دربرد و بآنحال انداخت ارج ناشناسي ا           : دوباره مي گويم    
  مي بردند و با او كارشكني مي نمودند ، و يـا فرصـت يافتـه از در                  ككساني بود كه بآن مرد بزرگ رش      

نادر هند و بخارا و خوارزم را گـشاده و بزرگـي ايـران را بگـردن آن مردمـان                    . شي در مي آمدند   كگردن
در « : طان عثمـاني مـي نوشـت         خـود بـسل    ةر بعثماني كشد و در نام     كگزارده اين زمان ميخواست لش    
زيـرا  . در چنين هنگامي از درون ايران از چنـد جـا شـورش برخاسـت           » استانبول آماده پذيرايي باشيد   

شي پرداخـت و    كـ محمدتقيخان كه نادر او را به واليگري فارس و عمان برگمارده بـود در فـارس بگردن                
 علي خان آن ناتواني و درماندگي     يكي از خويشان نادر را كشت و محمدحسنخان قاجار كه پدرش فتح           

را در پيرامون شاه طهماسب نشان داده و در برابـر افغانـان و عثمانيـان هـيچ كـاري نيارسـته بـود بـا                          
همدستي تركمانان در استرآباد شورش پديد آورد ، و شيروانيان فرمانرواي خود را كشته و سام ميـرزا                  

  . نامي را دستاويز ساخته هياهو برانگيختند
 

ش تاريخ را از راه خود برگردانيده       يكرشته جنگهايي روي داده كه چون هر يكي نتيجه هاي بزرگي را پشت سر داشته و گرد                 ـ١
ولي چون در عربي آنها     . ترجمه نمود » پيچ تاريخ    سنگهاي سر « تاريخنگاران اروپايي نامي بآنها داده اند كه مي توان در فارسي            

تاوا يكـي   آن جنگها را تا بيست مي شمارند و جنگ پال         . ناميده اند ما نيز پيروي از نويسندگان عرب كرديم        » جنگهاي برنده « را  
  .ناپلئون هنگاميكه در سنت هلن بوده و يادداشتهايي كرده يكي هم از اين جنگ سخن رانده است. از آنهاست
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 خونـسردي و خويـشتنداري را از        ةنادر نـاگوار افتـاد و رشـت        دنهادي ها در چنان هنگامي بر     ن ب يا
نادر رشك ميبرده اند  اگر كسي كتاب حزين را خواند پيداست كه انبوهي از ايرانيان بر. دست او گرفت

اهي نـادر خوابگـ   : مـي گويـد     . و از كارهاي بسيار گرانبهاي او بجاي خشنودي رنجيدگي مي نموده اند           
» عالم پر از تو و خاليست جاي تـو        « : براي خويش در مشهد ساخت و يكي بر ديوار آن شعري نوشت             

ببينيد با مرد چنان بزرگي چه پستي ها مي نموده اند و چگونه اين بيفرهنگيها زبان بزبان مي گرديده                
  .كه بگوش حزين رسيده و آن را در كتاب خويش آورده است

 مي برده يكي خود حزين بوده كه از سخنانش پيداست و او كارهـايي را                ر رشك دنا از كسانيكه بر  
  .كه نادر انجام داده بنام شاه طهماسب نگاشته و ستايشها از شاه طهماسب كرده

 هرزه گردي كه در آنهنگام شوريدگي ايران جز گرديدن از شـهري بـشهري و شـعر                  ةيكمرد بيكار 
 ازو  ]و [ا مرد دانايي ميشمارد و از نادر گلـه مـي كنـد            سرودن و معما ساختن كاري نميتوانسته خود ر       

  .اين يكي از هزاران كسانيست كه بوده اند و همگي اين رفتار را داشته اند. نكوهش مي نويسد
ي از بـدخويي و آلـودگي چـه         مـ اين بهترين نمونه است كـه يكمرد      : از سخن خود نتيجه بگيريم      

با دلي پر درد زير خاك كنند و آن شكوه و نيروي بيمانند             مرد بزرگي همچون نادر را      : زيانهايي بينند   
زندگي كنندرا از دست داده خوار و زبون .  

 بزرگي نادر و ارج كارهاي او را بشناسند تاريخ عثمـاني را بخواننـد كـه                 ةكسانيكه ميخواهند انداز  
  ر كو و آنـسو لـش     پس از چهل و اند سال هنگاميكه آغامحمدخان بنياد قاجاريان را مي گـزارد و باينـس                

مي كشيد عثمانيان ازو ناخشنود بودند ولي چون زمان نـادر و جنگهـاي او را فرامـوش نكـرده بودنـد                      
جنگ با ايران را بسود خود نمي شماردند و با آغامحمدخان از در نرمي و بردبـاري در مـي آمدنـد ، و                        

  .شده اند١وانتُساين چيزيست كه خود تاريخنگاران ايشان خَ
  
  
  ـ٧ـ

  
 خويها بايد روان هـا را نيرومنـد گردانيـد ، و            شماره هاي گذشته سخن را تا اينجا پيش آمديم كه براي نيكيِ            در

براي نيرومندي روانها چيزهايي بايد كه يكي از آنها معني جهان و زندگي را شناختن و ديگري سود و زيـان خويهـاي                
  .ين شماره مي آوريم سخن را در اةكه هست دانستن است و دنبالنبد را چنا نيك و
  

  ٭٭٭
  

 
  مقر ، معترف ـ و= خستوان . اعتراف كردن ، اقرار كردن) = همچون برگزيدن(ـ خَستُويدن ١
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در اينجا چه ميخواهيم و چگونـه       » تكيه گاه «  كساني نخواهند دانست از      :ـ تكيه گاهي داشتن     ٣
  :ميبايد آن را نيك روشن گردانيم .  خويها تكيه گاهي دربايست ميشماريمبراي نيكِي

روغگويي و ماننـد   و دغلكاري و دكچنانكه گفتيم خويهاي بد ـ از خشم و كينه و ستم و آز و رش 
اگرچـه روان از آنهـا بيـزار اسـت و           . اينها در نهاد آدمي نهاده و از درخواستهاي سرشت تني مي باشـد            

 انبوه مردم تنها پندآموزي روان و خرد بس نباشد ،           ةهميشه آدمي را بدوري از آنها خواند ، ليكن دربار         
  .ياور ديگري نياز دارنده و براي دوري از بدخويي ها ب

 ه اي  زمانها رواج يابد و انبوه مردم ستوده خو گردند ، و در پار              اي مي بينيد نيكخويي در پاره    شما  
آيا سرشت مردم . . آن چيست؟ةزمانها از رواج افتد و انبوه مردم آلوده و بدخو باشند ـ بگوييد كه انگيز 

  ..  ديگري پيدا شود؟ةبهر زماني ديگر گردد و يا چه انگيز
  اهيد ديد گاهي نيكوكاري پـشتيباني دارد و از اينـرو بـرواج افزايـد و گـاهي                  اگر نيك انديشيد خو   

  .بي پشتيبان باشد و رواج خود را از دست دهد
در چهل سال پيش ايران در آتش نابساماني و ناايمني مي سوخت و كشور از هر بـاره در                   : ببينيد  

كمتـر كـسي    . اج فراوان مـي داشـت     با اينهمه خوي هاي ستوده ميان ايرانيان رو       . حال بسيار بدي بود   
  .بدغل گراييدي و يا دروغ گفتي و يا دست بدارايي ديگري يازيدي

 ، توانگران دست بينوايان گرفتندي و بداد مـستمندان رسـيدندي        . دزدي را هركسي ننگ دانستي    
 تي در  درسـ  بـا اينكـه داوريِ    . هميشه ميهمانيها دادندي ، و پل و كاروانسرا و آب انبار بنيـاد نهادنـدي              

ميان نمي بود ، و نوشته و دفتر نگاهداشتن ميان بازرگانان رواج چنداني نميداشت ، با اينحـال كمتـر                    
  . ديگري چشم دوختي ، و يا از پرداختن وام خويش باز ايستاديةيكي از ايشان بپول يا خواست

سـت   پرهيزكـاري و پاكـدامني را از د  ةهزاران كـسان بـا تنگدسـتي و نـداري سـاختندي و رشـت          
  .ندادندي

از آن بودي كه انبوه مردم دين ميداشتند و بخدا و جهـان ديگـر بـاور كـرده            ..  اينها از چه بودي؟   
كسي را كـه  . مردم بپاكدامني ارج مي گزاردند و دزدي و دغلكاري را ننگ مي شماردندو آنگاه   . بودند

را از بهر رختهاي گرانبها كه       پرهيزكاري نادار ميشد خوار نميگرفتند و دغلكاران و ستمگران           ةدر ساي 
  .مي پوشيدند گرامي نميدانستند

اين كار بس سختي است كه يكي پاكدامن زيد و بفشار زندگاني تاب آورد ، ولي همچـشمان او از                    
ليكن مردم آن را مي پذيرفتند و به        . چنين پاكدامني بسيار تلخ باشد    . دغلكاري شكوه و دارايي اندوزند    

دادند ، زيرا هر زمان كه فشار زندگاني رو مي آورد بـا يـاد خـدا دل اسـتوار           تلخيش شكيبايي نشان مي   
   سادگي و كهنگي رخت گراميشان مي گرفتند ومردم بپاكدامنان ارج ميگزاردند ونيز چون . ميداشتند
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 دزدان و دغلكاران اگر هم توانگر ميبودند مردم آنان را خوار ميداشتند  از جايگاه كسي نمي كاست ، و
١.ا خود ماية دلداري ديگري از بهر پاكدامنان ميبوداينه

ليكن در جاييكه مردم دين ندارنـد ، و بنيـك و            .  ستوده خويي مي ناميم    اينست آنچه ما تكيه گاهِ    
 ارج را برختهـاي     ةبد ارج نگزارند ، و بيخردانه جهان را جز نبردگـاهي نـشناسند ، و در زنـدگاني همـ                   

يكـي را كـه بـا ناپاكيهـا     ساية پاكدامني دارايي نيندوخته خوار گيرند و       گرانبها گزارند و يكي را كه در        
..  درستكاري چيست؟ «  ، و دو تن چون با هم نشستند سخنشان اين باشد             شكوه اندوخته گرامي دارند   

 بد را مي شمارند و بمردم پنـد  ، آنانكه با زبان خويهاي نيك و» آدمي بايد زيرك باشد و پول پيدا كند    
ترين كسان باشندـ در چنـين        و خودشان از آلوده     ،  در دل كوچكترين بهايي به آنها ندهند       مي آموزند 

  .جاييست كه نيكخويي بي تكيه گاه است و هرگز رواجي پيدا نخواهد يافت
گروهي آنانكه بدي را در نهـاد خـود دارنـد و            : ما اين را بارها نوشته ايم كه مردمان بسه گروهند           

ايـن دو گـروه     . هرگز بـد نگردنـد     گروهي آنانكه نيكي را در نهاد خود دارند و           هيچگاه نيك نگردند ، و    
د ، وگرنه بـد     ن هميشه انبوه مردمان كسانيند كه اگر راهي برويشان باز باشد نيك گرد            .بسيار كم باشند  

  .باشند
ه  اينان مي گوييم كه نيكخويي تكيـه گـا         ةدربار. در اينجا هم سخنمان از اين گروه انبوه مي باشد         

  .وگرنه هستند نيكاني كه هميشه نيكند و بداني كه همواره بدند. خواهد
  :براي آنكه معني تكيه گاه و اثر آن نيك شناخته شود يك مثال كوچكي ياد ميكنيم 

چنين انگاريد ديهي برسر راهي نهاده و گروهي از مردم آنجا به راهزني مي پردازند و از سـالها آن                    
 يكمرد دانا و غيرتمندي بآن ديه درآمده و نـشيمن مـي گيـرد ، و چـون از                     خود مي دارند ، و     ةرا پيش 

   آن گروه آگاه ميشود مردانه باال افراشته بجلوگيري برميخيـزد ، و زبـان بـاز كـرده راهزنـي را                      بدكارِي
مي نكوهد و راستي و درستي را مي ستايد ، و ترس بخود راه نداده و پرواي ايـن و آن نكـرده آشـكاره          

زشتي دزدان و راهزنان را برخشان مي كشد ، و اين كار را از روي راستي مي كند و خود مرد                     پستي و   
 او كـارگر افتـد و نيكمـردان بـا او هـم آواز      ةپاكدلي ميباشد ـ بيگمان اين كوششهاي پاكدالنه و مردان 

 ديگري  ةگردند و راهزنان از زشتكاري هاي خود شرمنده گرديده دست بردارند و پي برزگري و يا پيش                
اگر برخي از ايشان خيره رويي كنند و دست از دزدي برندارند باري پرده بروي كار خود كشند و                   . روند

سپس اگر چنين انگاريم آن مرد پاكدل از ديـه بيـرون رود و رخـت     . ديگر نتوانند آشكاره بآن برخيزند    
  ن دوباره به زشتكاري بجاي ديگري كشد و پس ازو كسي بنكوهش دزدان نپردازد بيگمان بيشتر دزدا

                                                           
 اي خود نتيجه اي را دنبال كند ، وگرنه اميد هيچ پيشرفتي  نيز بايد هر توده اي اميدي بآينده داشته باشد و از زندگاني تودهـ١

 بس ارجدار بزرگيست و ما در پيمان تاكنون سخن از اين باره نرانده ايم اينست در اينجـا                   ةباو نتوان بست و چون اين خود زمين       
. ين جـستار بـاز و روشـن شـده         ليكن سپس در گفتارهاي سالهاي بازپسين پيمان و نيز روزنامة پرچم ا            [.نيز بياد آن نپرداختيم   

  .]چنانكه ما اميدمنديم بزودي در بخشهاي ديگر اين نوشتار آنها را نيز گرد آورده به خوانندگان برسانيم
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برگردند و باز براهزني پردازند ، چرا كه درستكاري تكيه گاه خود را از دست داده ، چرا كه ديگر كسي                     
  .پشتيباني از نيكخويي نمي نمايد

بارهـا رخ داده    . ولي بارها چنين داستاني رخ داده اسـت       . چنانكه گفتيم اين يك مثال كوچكيست     
١. رستگاري هزاران كسان گرديدهةكه يك مرد بخرد استواري ماي

 و دزدي و    كآدمي خويهاي بد را كه خودخواهي و خشم و كينـه و آز و رشـ               : سخن كوتاه ميكنم    
اينها خويهاييـست  . دغلكاري و نيرنگ و دروغگويي و دورويي و جز اينها باشد از سرشت تني خود دارد       

 آدمي ، داراي سرشت ديگري نيز هست كـه  چيزيكه هست. نباز باشداكه جانوران دارند و آدمي با آنها    
خواهان راستي و نيكي و غمخواري است ، و از           روان و خرد باشد و اينها از آن خويها بيزار است و خود            

اينرو هميشه آدمي در كشاكش اين دو باشد ، و براي آراسـتگي خويهـا يگانـه راه اينـست كـه روانهـا                        
يز سه چيز بايد كه يكي معني جهان و زندگي را دانستن ، و              نيرومند گردند و از بهر نيرومندي روانها ن       

  .دو ديگر سود و زيان خويها را چنانكه هست شناختن ، و سه ديگر تكيه گاهي داشتن است
نيكخـويي و بـدخويي چيـز       و آن اينكـه داسـتان       . توان باين زمينه از راه ديگري هـم درآمـد          مي

  يوسته است كه تا آنها درست نشود و يك بنياد استواري جداگانه اي نيست ، بلكه با دين و آيين بهم پ
براي زندگاني توده در ميان نباشد از يكايك مردم چشم نيكخويي نتوان داشتن و هرچـه كوشـش در            

  .اين باره شود بيهوده خواهد بود
مرا شگفت مي افتد كه مـي بيـنم كـساني در ايـن انجمـن و آن انجمـن سـخن از درسـتكاري و                 

اگرچـه  . كوكاري مي رانند ، و يا خامه بدست گرفته گفتار در پيرامـون آنهـا مينويـسند                راستگويي و ني  
 برخـي نيـز از      ن ديگري از آنها خواسته نمي شود ، لـيك         ةبيشتر اينها به هوس خودنمايي است و نتيج       

ترين سـودي   كهوس بدورند و براستي خواهان نيكي مردم ميباشند ، در جاييكه از اين كوششها كـوچ               
 زيرا گذشته از آنكه گفتگو از خويهاي نيك و بد بـاين    .  نتواند بود و زيانها نيز خواهد برخاست       در دست 

در يكتوده تا راهي براي زندگاني آساني نيست و كار هركسي نمي باشد ، اين نكته هم در كار است كه 
  . نيكي مردم هدر باشدةباز نباشد و مردم اميدي را دنبال نكنند هرگونه كوشش دربار

چون گله ها از آلودگي هاي مردم كرد و سخنان بيجـاي درازي             . روزي يكي با من گفتگو مي كرد      
چون از آشنايان بود و از من       » مي بايد كتابي در اخالق نوشت و چاپ كرد        « : راند آنزمان چنين گفت     
اينهمه !.  آن كتاب را نوشته و چاپ شده گير ، آيا چه سودي خواهد داشت؟             « : پاسخ ميخواست گفتم    

  چون خواست مرا درنيافت ناگزير شدم بسخن گشاده تري. »كتابها نوشته اند يكي هم آن خواهد بود

 
.  ـ يكي از اين تكيه گاه ها سرگذشت مردان و زنان نامي و پاكنهاد است و ديگري تاريخ هايي كه با داوري بخردانه همراه باشد                        ١

.  داستان دليري و گذشت و فداكاري مردمانشان را ناچيز نمي گيرند و از آنها فيلم و كتاب پديـد مـي آورنـد                       »زنده« توده هاي   
 براي قهرمانان خود بديده مي گيرند و در رسانه ها و انجمنها جلوي چشمها مي آورند و احساسات پـاكي                      و جشن  مدال و نشان  

  .از خود مي نمايند
  ـ و! دانسته گرددانگيزة كسروي از نوشتن تاريخ مشروطه ارجدارترين تا اين زمينه همچنين راهي مي گشايد 
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 دستگاه بيهوده ميشمارند و بسامان و دانـشي در آن           جهان را يك    ، گفتم امروز انبوهي از مردم    . پردازم
 جز نبرد و كشاكش زنـدگان        آدميان با چهارپايان و ددان جدايي نگزارده بزندگي        ةباور نميدارند و ميان   

. بيگمان نمي تـوانيم   !. آيا از چنين كساني مي توانيم چشم نيكوكاري داشت؟        . معناي ديگري نميدهند  
در ميـان چنـين     .  درونـشان از آن آگـاهي نخواهـد داشـت          ،اگر برخي از آنان با زبان دم از نيكي زنند           

  . نيز بسختي افتندمردمي اگر چند تني دربند نيكوكاري و راستگويي باشند آنان
بايـد مـردم    : معنايي كه شما مي فهميـد نميگـويم          دين را بآن  . يك توده نخست بايد دين دارد     

معني جهان و زندگي را شناخته بدانند كه اين جهان دستگاه بيهـوده اي نيـست و از روي سـامان و                      
 آفريدگار است   ةرگزيدنيز معني آدميگري را شناخته بدانند كه آدمي ب        . دانشي پديد آمده و مي گردد     

نيـز  . و هرگز نبايد خود را بپاي چهارپايان و ددان برد و معني روان و خرد را دانسته هوادار آنها باشد                   
راز زندگي را شناخته اين بداند كه يك توده كه در جايي زندگي مي كند بايـد يكايـك آنـان دربنـد                       

  .هره مندي توده نگيردآسايش همگان باشد و هيچگاه بهره مندي خود را جلوتر از ب
بايد قانونها و آيين زندگاني نيز بر روي اينها باشد و درستكاري و راستگويي و نيكوكاري نزد انبوه 

 پـس از    .اري افتاد باري پيش مردم خـوار نباشـد        دتوده ارج دارد و هرگاه كسي از راه پرهيزكاري به ن          
  اينهـا هـيچ آگـاهي نميداريـد تنهـا بـآن            شـما كـه از      . اينهاست كه مي توان بمردم ياد نيكخـويي داد        
  .مي كوشيد كه سخناني بهم بافته بيرون ريزيد

شـيعيگري كـه كـيش ديـرين مـردم مـي باشـد ،        : امروز در ايران چندين چيز بهـم در آميختـه        
صوفيگري كه صدها كتاب از آن در دستهاست و اينهمه برواج آن كوشيده ميـشود ، خرابـاتيگري كـه                    

 مادي اروپـا كـه      ةفلسف. ١ آنها راه انداخته اند    ةدر دست است و اينهمه هياهو دربار      چندين كتاب از آن     
  ديگـري ميخواهـد و  ٢ةهر يكي از اينها آدمي را برويـ       . روزانه گفتارها در پيرامون آن پراكنده مي كنند       

شيعيگري پيشتر از همه اين را ميخواهـد كـه هركـسي مهـر       . دستورهاي ديگري براي خويها مي دهد     
صـوفيگري آن را  . تن را در دل خود جا دهد و هر زمان پول پيـدا كـرد بديـدن بارگـاه آنـان رود                    چند

ميخواهد كه يك كس گفته هايي را از شبلي و بايزيد و مولوي و مانند آن بـسينه سـپارد و جـز بآنهـا                       
ذشـته و  خراباتيگري آن ميخواهد كه هركس از گ. نپردازد و يكي را هم به پيري شناخته نان او را دهد           

 .آينده چشم پوشد و هرگز درپي هيچ چيزي نباشد و دم را غنيمت دانسته روز با ميگساري بـسر بـرد                    
ميـدان    اروپا جهان را پوچ و هيچ شناخته جز اين نمي آموزد كه هركسي زندگاني را يك                 ماديِ ةفلسف

  .زارده خويشتن جلو رودگنبردي شناخته و تا بتواند همه را زير پا 

 
 براه انداختند كه در سالهاي پـس از          خيام   وحافظ  و بويژه   » ادبيات«  در پيرامون    ۱۳۱۰ي كه از دهة      به هياهوي   ايست ـ اشاره ١

تر از خراباتيگري و هياهويي كه از آن        يشببراي شناخت   . و بزرگداشت خيام و اينگونه كارها انجاميد      » حافظ شناسي «  به   ۱۳۳۲
 ـ و.  ديده شوددر پيرامون ادبياتنام رفت كتاب 

 صورت ـ و) = همچون مويه(ـ رويه ٢
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 نيكخويي نويسي بگـو ببيـنم كـدام يكـي را پيـروي خـواهي                ة ميخواهي كتاب دربار   اكنون تو كه  
  !.. كرد؟

 همـين انـدازه   ،آن بيچاره كه اينها را نميدانست تا بتواند پاسخي دهد و شايد آنچه گفتم نفهميد      
آنـان نيـز نادانـسته گامهـايي        : گفـتم   !.. پس ديگران كه كتاب مي نويـسند چـه مـي كننـد؟            : پرسيد  
مگر اين كارها از روي فهم است كـه         . ارند و چند سخني از اينجا و از آنجا برداشته بهم مي بافند            برميد

  ! كسانيكه خود كور و درمانده اند بديگران راه مي نمايند!. شما راه آنرا پرسيد؟
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  يا  گفتارهايي از ماهنامة پيمان

  
  

  احمد كسروياحمد كسروي
  
  

  ۱۳۲۱ تا ۱۳۱۲سالهاي   تهران          ماهنامة پيمان : چاپ يكم 
 ۱۳۸۸    خرداد  )اينترنت(             نشر الكترونيكي



  عنوان/ صفحة پيمان  شماره  سال  صفحه            فهرست عنوانها
  

  ٥٢٩ ـ٥٤٣    ٩  ٤  ٧٦          گفتگو يا خودنمايي
  ١٧٧ ـ١٨٢    ٤  ٥  ٨٦          . استانديشه راه فهم

  ١٨٢ ـ١٨٤    ٤  ٥  ٨٩        . . به پيمان چه ياري توانيد كرد؟
  ٣١٣    ٨  ٥  ٩٠    .كساني نيكي را تنها از بهر گفتن ميخواهند

  ٥٢٠ ـ٥٢٣    ١٢و١١  ٥  ٩٠ . خواهدپشتيبانيري براي خود تكيه گاه يا نيكويي و نيكرفتا
  ٥٥١ ـ٥٥٢    ١٢و١١  ٥  ٩٢    .امروز پايه اي براي نيك و بد درميان نيست

  ٦٣٣ ـ٦٤٠    ١٠  ٤  ٩٣          آريستيديس و هانيبال
  
  

  :دوره هاي ماهنامة پيمان 
  

  ١٣١٨ تا آبان ١٣١٧آذر :  سال پنجم       ١٣١٣ تا آبان ١٣١٢آذر : سال يكم 
  ١٣١٩ تا اسفند ١٣١٩فروردين : سال ششم        ١٣١٤ تا آذر ١٣١٣ديماه : سال دوم 
  ١٣٢١ تا خرداد ١٣٢٠تير :  سال هفتم        ١٣١٥ تا اسفند ١٣١٤بهمن : سال سوم 

   ١٣١٧ تا خرداد ١٣١٦خرداد : سال چهارم 
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 گفتگو يا خودنمايي
  

  ».به چندين دروغ برخيزند تا يك راستي را نپذيرند« 
  

در شماره هاي پيش آورديم نمي خواسـتيم در آن بـاره بگفتـار              » خرد آزاد « دو گفتاري كه با سرسخن      
ليكن پيشآمدي ما را واميدارد كه بار ديگر آن زمينه را دنبـال كنـيم و يـك رشـته سـخنان       . ديگري برخيزيم 

گرانمايه ترين چيزي كه آدمي راست خرد است و بسيار سزاست كه ما تا ميتوانيم بدرستي و                 . ري بنگاريم ديگ
  !خنك مردمي كه خرد درست دارند. نيرومندي آن كوشيم و راه را بروي آن هموار گردانيم

  ٭٭٭
  

و تـن   چـون د  . از رفتارهاي ناستوده كه بسياري از مردم دارند در گفت و شنيد پيكار كردن اسـت               
آن . آن پاسخ دهد و اين برو بازگردانـد       . باهم نشينند و بسخن پردازند يكي گويد و ديگري خرده گيرد          

گويد و اين گويد و هريكي كوشد سخن خود را پيش برد و چون در جايي فروماند آن را گزارده بزمينة 
اين . » راستي را نپذيرد   به چندين دروغ برخيزد تا يك     « . ديگري رود و بهر دليل نارسايي دست اندازد       

  .شيوه ايست كه بسياري از مردمان مي دارند و زشتي آن را در نمي يابند
 از چنين گفتگويي نه تنها نتيجة درستي درنيايد و هرگز نهاني آشكار يا تاريكي روشـن نگـردد ،                   

رد تيرگي گيرد   دوباره مي گويم خ   . زيرا خرد تيرگي گيرد و فهم كجتر گردد       . زيانها نيز از آن پديد آيد     
  . انجامد و كار بنادانيها كشددرشتگوييگذشته از آنكه گاهي گفتگو به . و فهم كجتر گردد

كسانيكه اين رفتار را دارند چـون خواستـشان پيـشرفت دادن بگفتـة خودشـان باشـد و همـه در            
مـان بنـاداني    پيرامون آن انديشند گام بگام از راستيها دورتر گردند و چون از خرد روگردانند زمـان بز                

  .امروز انبوهي از مردم گرفتار اين ناداني هستند و خودشان آن را درنمي يابند. آلوده تر شوند
  ٭٭٭
  

اين گرفتاري نتيجة چندين بيماريهاست كه ما بارها آنها را ياد كرده ايم و اينك بار ديگر فهرست                  
  :مي كنيم 

نيـستند و  ) حقـايق (ستجوي راستي ها از يكسو درد خودنمايي ـ چنانكه گفته ايم اينكسان در ج 
كاري به پيشرفت توده و آبادي كشور نمي دارند و هركدام سخناني را كه از اينجا و آنجا فراگرفته انـد                     

اينست هر زمينه اي كه پيش آيد در آن سخن رانند و يكي نگويد مرا در                . جز درپي خودنمايي نيستند   
  . اين زمينه دانشي نيست
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ردها و دربند بودن آنها ـ كه اگر هم پاره اي در جستجوي راستيها باشـند   از سوي ديگر سستي خ
آنچه را كه از پيش آموخته و در دل جا داده اند از دسـت نتواننـد هـشت و                    . بدريافت آنها يارا نيستند   

  . بدليل نيز ارج نتوانند گزاشت
 كه ماية سرگشتگي پس از همه بهم خوردن بنيادها ـ در هر زمينه اي چندان پراكنده گويي شده 

  .انديشه هاست و يك پاية استواري كه تكيه گاه انديشه ها تواند بود باز نمانده
چيـست و زيـان آن را درنيابنـد         » بي تكيه گاه گرديدن انديشه ها     « شايد برخي اين را ندانند كه       

) قاضـي (داور اين را همه ميدانيم كه يك تني كه مي خواهد  : اينست در اينجا آن را روشن ميگردانيم        
باشد بايد درسهايي فراگيرد و نيز بايد هميشه قانوني در زير دست او باشد كـه از روي آن داوري كنـد    

چنـين  . وگرنه خواهد درماند و هرگاه داوران دو يا سه تن باشند درميانه دوسخني پديـد خواهـد آمـد                  
  دگي كـرده دزدي او را بـاور        بينگاريد يكي را بنام دزدي به پـيش دو تـن داور آورده انـد و آنـان رسـي                   

نموده اند و ميخواهند كيفري براي او نويسند ، اگر قـانون در ميـان نباشـد بيگمـان دوسـخني ميانـة                       
داوران پديد خواهد آمد و يكي را دل بحال دزد سوخته كيفر بـسيار كمـي خواهـد نوشـت و ديگـري                       

  . سخت برآشفته كيفر را هرچه بيشتر خواهد گردانيد
در هفـده يـا هجـده سـال         . داستانيست رخ داده و بگواهي ياد كـردم       . نگاري نيست اين يك چيز ا   

پيش كه قانون براي كيفر گناهكاران در ايران نبود در يك محاكمه يكي از داوران كـه از دزدان گزنـد                     
ديده و دل پر از خشم آنان داشت براي دزدي به دو سال بند و زندان راي داده بود و ديگري كه كتاب                   

ببـين دوري از كجـا تـا        . رهوگو را خوانده و در گناهكاران با ديدة مهرباني مينگريست به دو مـاه             ويكتو
ولي اگر قانوني درميان باشد كمتر دوسخني پيدا مـي شـود و هرگـز ايـن انـدازه دوري رخ                     ! بكجاست
  .نميدهد

ي را كه   يك كسي تا درس پزشكي نخواند و دستورهاي       . همين مثل را از پزشكي نيز مي توان آورد        
در كتابهاي آن فن است ياد نگيرد در چارة بيماريها درماند و هرگـاه بـه پزشـكي پرداخـت در هرگـام                       

  . لغزش ديگري از او سرميزند
داور و يا پزشك با خرد و فهم خود داوري و پزشكي ميكنند ولي هركدام تكيه گاهي را براي خود                    

  .ار در مانند و داوري و پزشكي نتواننددارند كه آن قانونها و دستورهاست و بي اينها در ك
در زندگاني همگاني نيز همين راه است و بايد يك رشـته دسـتورهايي              . اين را براي مثل يادكردم    

درميان باشد تا خردها از آن درس آموزنـد و بكـار            » آيين زندگاني « روشنتر بگويم بايد    . درميان باشد 
. يكي سست نهاد و ديگـري تنـد نهـاد اسـت          . سان نيست گرنه نهاد آدميان يك   ]و. [خود آماده تر گردند   

چنـدين گونـه   . يكي بيش از همه بخوشي خود مي پردازد و ديگري آسايش ديگران را بديده مي گيرد              
جدايي از هم دارند و اينست كمتر توانند در يك زمينه يكزبان و يك دل گردند و كمتر توانند راستيها               

  .را دريابند
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ي سخن از تاريخ مي رود و يكي چاپلوسيهاي شرف الدين علي يـزدي و               چنين بينگاريد در نشست   
: ديگري بيدرنگ پاسـخ مـي دهـد         . سپهر كاشاني و ديگر مانندگان اينها را ياد كرده نكوهش مي كند           

سومي بدانسان كـه شـيوة بـسيار        . برسر اين پيكار درميگيرد و سخن بدرازي ميكشد       . آنان ناچار بودند  
ي درآمده آن را تندرو ناميده و اين را كندرو خوانده خويشتن سخني درميانـه               كسانست زيركانه ميانج  

  .اين داستانيست كه بارها در نشستها روي دهد ... ١ميراند
اين سرجنبانان بـي آنكـه خودشـان        . در اينجا بيگمان پاي خودنمايي و سستي خرد درميان است         

در ايـن   . يزيكـه هـست تنهـا اينهـا نيـست         چ. چنانكـه بـازنموديم   . دريابند گرفتار چندين درد هستند    
اين خود جستاريست كه يك بـدكاري درچـه         . داستانها انگيزة ديگري براي كشاكش درميان مي باشد       

هر كسيكه بكار بدي برخاسته بهانه اي       . هنگامي ناگزير شمرده مي شود و شايستة بخشايش مي باشد         
اگر بخواهيم !. پذيرفت و از آن كار چشم پوشيد؟براي آن مي آورد ولي بايد ديد كدام بهانه را مي توان 

  .در گفتگوي بااليي داوري كنيم نخست بايد اين نكته را بدانيم
. در همين باره چون پايه اي درميان نيست هركسي از پـيش خـود انديـشة ديگـري پديـد آورده                    

است و چون خـود     يكدسته برآنند كه هرچه نان از آن درآمد و راه روزي بود رواست و ميتوان بآن برخ                
ايشان اين كاره اند همة ديگـران را نيـز در چنـين كارهـايي بيگنـاه ميـشمارند و در چاپلوسـي هـاي                         
. تاريخنگاران پيش كه بنام نان خوردن و روزي يافتن آنها را كرده اند بـا ديـدة خرسـندي مـي نگرنـد       

رفتن و اين بهانـه را از       دستة ديگري برآنند كه يك زورمندي هرچه را خواست بايد گردن نهادن و پذي             
  .ماية كشاكش بيش از همه اين نداني است. بهر هر زشتكاري بس ميشمارند

در همين زمينه خوِد ما گرفتاريهايي داريم و آشكاره مي بينيم بسيار كسان در اين باره از راستي                  
مـشان آورده و    آنانكه در پيشآمد مشروطه خواهي ببدكاريهايي برخاسته انـد و مـا در تـاريخ نا               . بدورند

نكوهش ميكنيم مي بينيم كساني بهواداري بر ميخيزند و نامه ها بما مي نويسند و بيشترشان همـين                  
مثالً در بخش يكم ، داستان آشوب قاطرچيان و آدمكشيهاي ايـشان     .  را پيش مي كشند    ناچاريعنوان  

توپخانه در ميـان آشـوبكاران    نگاشته و كساني را از ماليان نام برده ايم كه در ميدان             ١٢٨٤را در سال    
يكي از بستگان ايشان نامه ها نوشته گله مي كند كه چـرا نـام فـالن مـال را بـرده ايـم و همـه                           . بودند

پيداسـت ايـن كـسان معنـي        . عنوانش اينست كه او را از پيش آمدند و بميدان بردند و او نـاگزير بـود                
در دسـترس   » آيين زنـدگاني  « اگر  . ورده اند ناگزيري را درنمي يابند و در اين باره بيك دستوري برنخ          

و » باميد سود يا از ترس زيان بكـار نـاروا نبايـد برخاسـت             « : مي بود در آن اين دستور را مي يافتند          
  .بيهوده بانديشه هاي نابجا برنمي خاستند

 اين خود نكتة پرارجي است كه براي آمادگي .اين يك مثل است و صدها مانند اين توان پيدا كرد
  . شايد از صد تن يكي اين نكته را در نمي يابد.دربايست است» آيين زندگاني« خردها و درستي آنها 

 
  ـ و. توان ناميد» خشكه فيلسوف« ـ چنين كساني را رند يا ١
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هرچه هست ما بآن ارج بيشتر مي گزاريم و چنين ميخواهيم خوانندگان پيمان اين را نيك بينديشند                 
  .و اگر خرده اي بانديشه شان مي رسد بازنمايند

و كـارگر افتـادن و      ) تربيـت (نشست هـا سـخن از فرهيخـت         بارها در   : مثل ديگري ياد مي كنيم      
يكدسته برآن باشند آدمـي را فرهنـگ بايـد تـا پيراسـته و               . نيفتادن آن بميان آيد و دوسخني برخيزد      

دستة ديگري براين باشند كه فرهيخت را كاري نتواند بود و هركسي آنچه از گوهر خود                . آراسته گردد 
لهايي شمارد و گفته هايي را از پيوسته و پراكنده از گفتـه هـاي               هردسته اي دلي  . دارد همانست و بس   

  كـار بجـايي كـشد كـه آدمـي را بپـاي جـانوران برنـد و                  . اين شاعر و نوشتة آن فيلسوف بگواهي آورد       
زنگـي بشـستن سـفيد    « فرهنگ ناپذيري خرس و پلنگ را گواه گفتة خود گيرند يا مثل بياورنـد كـه         

  .»نشود
نه اينست كه چون پايه اي در ميان نيست هركسي از پندار خود             .. خاسته؟اين دوسخني از كجا بر    

چه بسا يك كسي در اينجا سـخن از سـودمندي فرهيخـت رانـد و در جـاي                   .. چيزي بيرون مي ريزد؟   
هـر زمـان سـخنان      . چون پايه اي نيست هر زمان بپنـدار ديگـري گرايـد           . ديگري آن را بيهوده شمارد    

  . اينگونه صد مثل توان شماردناز. رنگين ديگري بقالب زند
آيا جهان همچنان بـا ايـن نادانيهـا بـسر           .. آيا نبايد بچارة آن برخاست؟    .. آيا اين گرفتاري نيست؟   

سبكمغزاني كه باين پريشانگوييها و پراكنده انديـشيها خـو گرفتـه انـد و آن را سـرماية                   !. خواهد آمد؟ 
اينان پندارند جهـان چنـين مـي بايـد بـودن و             . خودفروشي و سودجويي دارند زيانش را درنمي يابند       

روي سخن ما نه با اينان بلكه با پاكدالنيست         . آدمي همواره گرفتار اين پندارهاي گمراه مي بايد ماندن        
آيـا  : از اين آزاد مردانست كه مي پرسيم        . كه غم جهانيان مي خورند و آرزوي پيشرفت جهان را دارند          

آيا ! آيا نبايد پايه هاي استواري از بهر هر بخشي از زندگاني نهاد؟           ! ت؟نبايد بچارة اين گرفتاريها برخاس    
  !..نبايد براي خردها درس زندگي آموخت؟

چشم بيناست ليكن تا چيـزي در برابـر آن نباشـد            . داستان خرد در اين باره داستان چشم است       
آن دور است و بايـد      خرد نيز دريابنده است ولي يك رشته راستيها هست كه از دريافت             . نخواهد ديد 

  .مي ناميم» آيين زندگاني« اين راستيهاست كه ما . آنها را بدريافت خرد نزديك گردانيد
بسياري نيز چنين اند كه آنها بدست ياوه بافان و بيهـوده            . پاره اي توده ها از اينها بدورند و ندانند        

ببينيـد همـان    . ه را كور ساخته اند    گويان افتاده و در هر پاره اي چندان پريشانگويي كرده اند كه زمين            
اگر از يك روستايي بيسوادي دربارة آن پرسش كنيد چه بسا درمانـد و پاسـخي                : داستان فرهيخت را    

آيـا  . نتواند و هرگاه از يك درس خوانده اي بپرسيد او نيز چندين گونه سخنان وارونة هم پياپي سرايد                 
  !چه جدايي ميانة اين و آن توان گزاشت؟

اينهـا مايـة سـرگرداني      . بايد اين گفته هاي پريشان را نابود ساخت       : ا هميشه مي گوييم     اينست م 
اينكه مي بينيد مردان پنجاه ساله و شصت ساله همه چيز را مي دانند ولي رفتارشان همه                 . خردهاست

  دهبيخردانه است ، اينكه مي بينيد هزاران كسان دم از دانشمندي مي زنند و راستيها نيز همه در پر
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است ، اينكه مي بينيد از صد تن يكي معني سود و زيان زندگي را نمـي شناسـد ، اينكـه مـي بينيـد                          
بيسوادان در سادگي خود بهتر و آراسته تر از درسخواندگان مي باشند ، همگي اين درماندگيها نتيجـة     

  .آن پريشانگوييهاست
 ما مي بينيم چون مشروطه تازه آغاز        .تاريخ مشروطة ايران بهترين گواهيها را براي اين گفتار دارد         

پا درميان نهاده اند و جوش ها و خروشـها از           ) يا بگفتة خود دانشمندان   (شده كساني از پيش افتادگان      
  : يكي از آنان كه هنوز زنـده اسـت در دارالـشورا گفتـار ميرانـده و چنـين ميگفتـه                      . خود مينموده اند  

 حمدعلي ميرزا به نبرد پرداخته و روز سختي فرارسيده        ولي سپس كه م   » ما پيمان با خون بسته ايم     « 
  پيمـان بـا خـون      « همـان مـرد كـه ميگفـت         . انبوه اينان خود را كنار گرفته اند و دوروييها كـرده انـد            

 نيـز   ١اين هنگام چامة چاپلوسانه در ستايش محمدعلي سروده و در زمان خرده خودكامگي            » بسته ايم 
چه شـده كـه   .. آيا همة اينان پست نهاد و دروغگو بوده اند؟        .. چيست؟  اين از   . بوده٢در پيرامون باغشاه  

اگـر از مـا بپرسـيد گنـاه همـة اينهـا بگـردن آن                !. يكدستة انبوهي همگي پـست نهـاد درآمـده انـد؟          
پريشانگوييهاي زمان مغول و ترك است كه در كتابها انباشـته شـده و اينـان آنهـا را در دلهـاي خـود                        

وش كه اينان درآغاز مشروطه نشان ميداده انـد بيگمـان همگـي سـاختگي               آن جوش و خر   . داشته اند 
بيگمان دلهاشان ميخواسته همچون توده هاي ديگر اينان نيـز غيرتـي كننـد و كـاري از پـيش                    . نبوده
چيزيكه هست چون روز سختي رسيده و ترس رونموده در آنروز اينها در دلهـاي خـود چنـدين                   . ببرند

روشنتر بگويم چندين گفته از پيشينيان بفارسي يا بتـازي در يـاد             . داشته اند بهانه براي كنار ايستادن     
آن . »دستي كه بدندان نتـوان بـرد بايـد بوسـيد          « داشته اند در اين زمينه كه تن بسختي نبايد داد و            

انديشه هاي قلندرانه كه جهان را همه پشم مي شمارد و همه را بيرنگ مي داند كه دچار رنـگ شـده                      
ته دلهاي اينها خوابيده و همچون كرم كه ريشة درخت را بخـورد و آن را پژمـرده گردانـد                    هميشه در   

هرگز نتوانند در روز سختي مردانه و ريشة آزادگي و مردانگي را در دلهاي اينها تباه گردانيده و اينست 
  .آزادانه ايستادگي از خود نشان دهند

ر دلهـاي خـود يـك راه داشـتند و آن راه             ولي ستارخان و يفرمخان و مانندگان ايشان هميـشه د         
بايد مرد بر روي سخن خود ايستادگي كنـد و از  جز يكدرس ياد نگرفته بودند و آن اينكه       . آزادگي بود 

 اينست چون روز سختي فرارسيد همچنان ايـستادگي كردنـد و روي مردانگـي را سـفيد                  .مرگ نترسد 
  . ساختند

كي را بيمنـاك ديدنـد رو برگردانيدنـد و بـراه ديگـر              آنان چندين راه ياد داشتند و اينست چون ي        
  در اينجاست. ليكن اينان يك راه بيشتر نمي شناختند و هرگز نمي توانستند از آن بازگردند. برگشتند

 
از بتوپ بستن مجلـس     : ـ دورة سيزده ماهه اي كه محمدعلي ميرزا دستگاه مشروطه را برچيده و بخودكامگي فرمان مي راند                  ١

 ـ و .  تا گشودن تهران بدست مشروطه خواهان۱۲۸۷در 
 ـ و . يگاه فرماندهي محمدعلي ميرزا و در دورة خرده خودكامگي كانون دشمني با مشروطه خواهان مي بودهـ باغشاه جا٢
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بايد پريشانگوييهاي زمـان مغـول از   : اينجاست مي گوييم  . كه ما مي گوييم بايد راه زندگي يكي باشد        
  .ميان برخيزد

  ٭٭٭
ي نويسم و بياد آنكساني هستم كه چهل يا پنجاه سال فزونتر دارند و بيشتر زندگي خود       اينها را م  

را با كتابها بسر برده اند و چون بگفتگو بر مي خيزند اگر درست بسنجيم بي بهره ترين كسان از خـرد                      
 .مي باشند و در ساده ترين و آسانترين زمينه ها در ميمانند

جاه و اند ساله كه از خانـدان ماليـي بـوده و همـة زنـدگيش بـا                   اين بتازگي رخ داده كه مردي پن      
اين چيزها كه مينويسيد بيهـوده  « : خواندن كتابها گذشته خود را با من آشنا ساخته چنين مي گويد           

در سر خواني شما يك خوراكي را ميپسنديد . شما شعر و فلسفه را دوست نميداريد من مي دارم. است
آدمـي هميـشه بـر اينگونـه بـوده و      .. ياز به گفتگو كردن و پيكار نمودنست؟    من ديگري را ، ديگر چه ن      

چيزي را كه ما نمي پسنديم و شـما آن را مـي پـسنديد و                « : گفتم  » ..هركسي پسند ديگري داشته؟   
تازه « : گفت » خدا خرد را از بهر همين داده. دوسخني در ميانه پديد مي آيد بايد داوري نزد خرد برد          

از اين پاسخش بي انـدازه افـسوس        . »خرد شما آنچنان مي فهمد و خرد من اينچنان        . استآن نيز بيج  
شما اگر با يـك روسـتايي هـيچ نخوانـده گفتگـو             . خوردم و دانستم بيچاره بيكبار سررشته را گم كرده        

كنيد از اين دريافت بي بهره نيست كه در جهان يك نيك هست و يك بد و آنچه اين دو را از هم جدا                        
ليكن اين بيچاره اين    . سازد خرد مي باشد و اينست همينكه راهي باو نمودي در زمان آن را پذيرد              مي  

  . دريافت خدادادي ساده را از دست هشته است
گفتم شما در گمراهي بجايي افتاده ايد كه من نمي دانم چسان شما را از آن جايگاه بـازگردانم و                    

اين بدتر كه   .  نمي شناسيد و بيكبار سررشته را گم كرده ايد         شما معني خرد و كار او را      . بشاهراه رسانم 
من ناگزيرم بسخن . هر كسيكه گفتة شما را بشنود در پاسخ درماند و همچون شما سررشته را گم كند          

  :درازي پردازم و اين گرة فريبكاري را باز كنم 
 ، موزيـك    گـردش كـردن ، تـاريخ خوانـدن        : در جهان يك رشته كارهاي بيزياني هست همچون         

دربارة اينهاست كه هركسي آزاد است پي خواست خود را گيـرد و ديگـري را                . گوش دادن و از اينگونه    
يك رشته نيز كارهاييست كه در نيك و بد زندگاني بي اثر نيست و مردمـان دربـارة     . برو سخني نباشد  

  . تو نمي پسندي نپسندمن اين را مي پسندم: و اين نشدنيست كه يكي بگويد . آنها آزاد نتوانند بود
خوراكهاي بيزيان يكـي    : از همان مثل خوان و خوردني كه خودتان آورديد بهتر روشن مي گردد              

ولي اگر كسي بيش از اندازه خورد       . آن را دوست دارد و ديگري اين را و كسي را هم سخني نتواند بود              
 بـسنده كنـد در چنـين        يا بخوراك زهرآلودي دست يازيد و يا خواسـت همـواره بيـك گونـه خـوراك                

  كارهايي او را آزاد نتوان گزاشت چرا كه زيان آور است و او را بيمـار مـي گردانـد و مايـة آزار ديگـران                          
من اين را مي پسندم و مـي كـنم تـو نمـي پـسندي                : در چنين كارهايي هرگاه يكي گفت       . مي سازد 

  . نپسند همه نادانش شمارند و بر بيمغزي او افسوسها خورند
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آن بچه اي كه گل مي خورد بيگمـان آن را دلـش             . نيز پاره اي گرايش ها از راه بيماريست       گاهي  
مي خواهد ولي اين خواهش از راه بيماريست و اينست كه آن را بحال خـود نگزارنـد و نـزد پزشـكش                       

  .برند و بچارة دردش كوشند
زيان دارد هرگز شما را  در كارهاي بيزيان شما آزاديد ، ولي كارهايي كه          . در زندگاني هم همانست   

آزاد نگزارند و اگر دربارة اينگونه كارها بگوييد مـن ايـن را ميخـواهم و ميكـنم نادانـت شـمارند و بـر                         
  .سبكمغزيت افسوس خورند

ما با چيزهايي كار داريم     . آنچه ما دربارة فلسفه و شعر و ديگر چيزها مينويسيم از اين زمينه است             
نانكه در برابر گفته هاي مـا بـاين بـسنده مـي كننـد كـه يـك كلمـة                 كه در زندگاني بي اثر نيست و آ       

نـاداني خـود را     » مـا اينهـا را دوسـت داريـم        « : را پيش كشند و يـا چنـين گوينـد           » ذوق« بيمعناي  
بيشتر ايشان نيز همچون كودك گلخواره اند كه روان درستي ندارند و بايد             . بجهانيان آشكار مي سازند   
  .بچارة بيماريشان كوشيد

همـين  خرد شما چنان ميخواهـد و خـرد مـن چنـين ،              : اينكه خرد را بداوري نپذيرفته ميگوييد       
   شـما كـي     .ناداني شما را بس كه ميانة هوسـهاي بيخردانـه و فرمانهـاي خـرد جـدايي نمـي گزاريـد                    

خرد هميشه  . گفته هاي ما را بانديشه سپرديد و خرد بكار برديد تا بگوييد خرد من چنين مي خواهد؟                
ربند سود و زيانست و آنچه را كه سودي در بر دارد نيكو مي شمارد و آنچه را كه زيان از آن برخيـزد      د

شما كي سود و زيان شعر و فلسفه و مانند اين را سنجيديد تا بگوييد خرد مـن آنهـا را                     . بد مي ستايد  
 بـاز گردانـد و در       اين از بدترين نادانيهاست كه كسي سخني را نسنجيده و نفهميده          !.. نيك مي داند؟  

  !خرد كجا و چنين بيراهي كجا؟. شما اين ناداني پست را كار خرد مي پنداريد. برابر آن ايستادگي كند
وانگاه سخني را كه شما در برابر ما مي گوييد اگر گناهكاري در برابر يك داوري گويـد ـ كـسيكه    

اگر شما نمـي پـسنديد   .  نيستدزدي كه چيز بدي: دزدي كرده چون ازو باز پرسند چنين پاسخ دهد      
اينكه قانونهايي نهاده اند و هميشه بدكرداران را        . آيا چه رفتاري با او پيش مي گيرند؟       . من مي پسندم  

داوري ميكنند نتيجة آنست كه خردي درميانست و او نيك و بد را از هم جـدا مـي كنـد و از آنـسوي                  
همـان  . اشند رشتة آسايش جهان از هم گـسلند       بسياري از مردمان از راه خرد بدورند كه اگر سرخود ب          

دزدان با آن آلودگي و پستي اين اندازه دريافت دارند كه معني خـرد و كـار آن را ميـشناسند و بـاين                        
ببينيد تا چـه انـدازه از خـرد دور          . سخنان سردرگم بيخردانه كه شما بهم مي بافيد دهان باز نميكنند          

  !ي سادة خدادادي بيبهره گرديده ايدتا چه اندازه از دريافتها! افتاده ايد
اينـان از   . اين كسان بسيار فراوانند و يك تن و دو تن نيستند          . بدينسان گفتگو را بپايان رسانيديم    

بس بسخنان آخشيج هم برخورده اند و درست و نادرست آنها را نـشناخته انـد از درمانـدگي چنـين                     
ي آنچـه دريافـت دريافتـه و آنچـه انگاشـت            پنداشته اند در جهان راستي و رستگاري نيست و هركس         

  . بدينسان سررشته را گم گرده اند.انگاشته
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آنچه خردها را از كار اندازد و مغزها را آشفته كند گفته هاي پريـشان و وارونـه گوييهـاي درهـم                      
دو سخن كه باهم راست نمي آيد بايد كسي چندان         . است كه درميان باشد و يك كسي آنها را فراگيرد         

 باشد كه درست و نادرست آنها را بازشناسـد و درسـت را نگهداشـته نادرسـت را دور بينـدازد و                       بافهم
  . هرگاه چنين نبود ميانة آنها درمانده گيج و سرگردان گردد

اگر شما سه تن برسر چهارراهي بايستيد و راهگذريان كه بآنجا ميرسند هريكي از سـوي ديگـري                  
گري را نشان دهيد خواهيد ديد بيچارگان درمانند و گيج شـوند و             بانگ بر ايشان زنيد و هركدام راه دي       

  .مگر كسي خويشتن راه شناس باشد و بگفته هاي شما ارج نگزارد. پاهاشان از رفتار افتد
از بدترين گرفتاريهاست كه دريك توده هركسي بسخنراني برخيزد و در زمينـة زنـدگاني بهـوس                 

 در زمان تركان و مغوالن درآن روزگاِر زبوني       .  قرنها پيش آمده   شرق را اين گرفتاري از    . گفتارهايي راند 
و خواري صدها بلكه هزارها كسان از راه خودنمايي و يا از بهر روزي طلبي يا بهوس ياوه بافي هركسي                    

گذشته از راههـاي گونـاگون كـه در زمينـة ديـن و      . از راه ديگري بسخنراني و چيزنويسي پرداخته اند      
  و مردمـان را از هـم پراكنـده انـد در زمينـة آيـين زنـدگي نيـز هركـسي آنچـه                        خداشناسي بـازكرده    

بانديشه اش رسيده نسنجيده بقالب گفتار ريخته و  چون پايه اي درميان نبوده و دربنـد سـود وزيـان                     
جهان نبوده اند همه وارونه گويي كرده اند و چه بسا يك كسي آنچه امروز گفتـه فـردا آخـشيج آن را                       

ه اين را هنر شمارده اند كه هرزمان سخن ديگري بقالب ريزند و هـزاران بـدآموزي از                  سروده يك دست  
 كـار بجـايي   .هيچ زمينه اي نيست كه در آن چندين راه پديد نيـاورده باشـند            . خود يادگار گزارده اند   

بـر خـرد ريـشخند      . از آدمي بدگوييها كـرده انـد      . رسيده كه كساني زبان بنكوهش آفرينش گشاده اند       
آيا چـه نتيجـه از   !. يكي نگفته اينها از بهر چيست؟. بر زمين و آسمان خرده گيري كرده اند     . ه اند نمود

خراباتيان را اگر شنيده ايد هنرشان همين بوده كه بر همه چيز            !. اين ياوه سراييها در دست تواند بود؟      
نيادهـا را بهـم   همـة ب . ريشخند كنند و دربند هيچ راستي نبوده هرزمان سخن برنگ ديگـري سـرايند   

درماندگاني اينهـا   . خردها بي تكيه گاه گرديده    : اينهاست كه مي گوييم     . همة پايه ها را براندازند    . زنند
. مينامند و هميشه بنگهداري و رواج آنها مي كوشند كه گويي در و گوهر پيدا كـرده انـد                  » فلسفه« را  

  .ولي اگر بدانند سراپا زيان و سراپا آسيب است
  ٭٭٭
  

ما از گفتگو و پيكار كردن در آن بود كه گفتيم بسيار كـسان گرفتـار آن هـستند و در هـر                       سخن  
  و گفتـيم انگيـزة آن بـيش از همـه بهـم خـوردن پايـه هـا و                . انجمني بازار كشاكش را گرم مي سازند      

بي تكيه گاه گرديدن خردهاست و چون اين نكته را هركسي ندانـد بـراي روشـن گردانيـدن آن بـاين                  
  :كنون بسر سخن خود مي آييم . راز برخاستيمگفتار د

كساني زيان پيكار در گفتگو را درنمي يابند بلكه آن را چيز سودمندي مـي شـمارند و جوانـان را                     
  .از گفتگو راستيها روشن گردد و چيزهاي نادانسته دانسته شود: بآن واميدارند و چنين مي گويند 
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و كشاكش راستيها روشن گرديدي بايستي از گفتگوهاي        اگر از پيكار    . ليكن اين خود لغزش ديگريست    
دور و دراز كه قرنها درميانة كيشهاي گوناگون بوده و دربارة هركدام صدها كتاب نوشته شده راسـتيها                  

قرنها ميانة اشاعره و معتزله ميانة متكلمان و فيلسوفان ،          . روشن گرديدي و دوتيرگي از ميان برخاستي      
يك داستان !. بسيار مانند اينها هميشه پيكار بوده آيا چه نتيجه بدست آمده؟        ميانة سنيان و شيعيان و      

هزار سال بيشتر در پيرامون آن گفتگو رفتـه و پيكارهـا            ) جبر و تفويض  (همچون ناچاري و چاره داري      
اگر تاريخ پيشرفت مـسيحيگري را در خـاك روم          . افتاده و آدمكشيها روداده و باز چيزي بدست نيامده        

 بارها ميانة كشيشان دربارة پاره اي سخنها كشاكش برميخاسته و دسته بنديها مي شده و كار                 بخوانيد
بخونريزي ميكشيده و قيصر ناگزير مي شده انجمني از همة كشيشان براي رسيدگي بآن گفتگـو برپـا                  

آورد در يكي از آنها مي نويسند گفتارهايي كه از دوسو رانده مي شد و هر يكـي دليلهـايي مـي                      . نمايد
  نه تنها راستي روشن. كه چهار هزار صفحه را پر كرد با اينهمه كوچكترين نتيجه اي بدست نيامد

هيچيك از دوسو نيز از گفتـه هـاي خـود دسـت             ) و خود راستي درميان نبود تا روشن گردد       ( نگرديد  
ن گفـت   پس چگونه مي توا   . برنداشت و گامي بجلو نگذاشت و بلكه دوسخني بكينه و دشمني انجاميد           

  !..كه از گفتگو راستيها روشن مي گردد؟
اگر كتابهاي فلسفه را ببينيد بهر زمينه اي كه درآمـده انـد دوسـخني درميـان بـوده و كـشاكش                      

دارنـد و پـاك بيجاسـت ،        ) علم خـدا حضوريـست يـا حـصولي        (در گفتگويي كه از دانش خدا       . روداده
  بيـست و نـه گونـه راه پـيش          » نفـس « دربـارة   . چهارده دسته شده اند و چهارده گونه سخن رانده اند         

  !..آيا كدام راستي روشن گرديده؟!.. از اينهمه گفتگوها چه نتيجه اي پيدا شده؟. آورده اند
چنين بينگاريد دو تن كه از فن پزشكي بيگانه اند دربارة يك بيماري و چارة آن بسخن برخيزنـد                   

  !..  كنند بيشتر ناداني نموده اند؟و گفتگو كنند ، آيا نه اينست كه هرچه بيشتر گفتگو
اگر كساني راه آن را مي خواهند بيش از همـه بايـد از              . پس راه رسيدن براستيها هرگز اين نيست      

راه رسيدن براستيها آنست كه كسي هرچيـزي را از جـاي خـود              . اينگونه گفتگو و پيكار دوري گزينند     
چون در . كه ما بارها اين را يادآوري كرده ايم    بدست آورد و تا ديري هميشه درپي يادگرفتن باشد چنان         

اينجا سخن از گفتگوست و اين ناگزير است كه چند كس كه بهـم رسـيدند و بـاهم نشـستند بـسخن                 
پردازند و اين نشدنيست كه مهر خاموشي بر لب زنند ، اينست رشته را از دست نداده مي خواهيم جز                    

  .انيماز اين زمينه سخن نرانيم و اين را بپايان رس
بويژه در انجمنها و نشـست هـا كـه بيگمـان سـخن              . آدمي را از گفت و شنيد باهم گزيري نيست        

چيزيكـه هـست آن را نيـز راههـايي هـست و             . ما هم نمي خواهيم آن را نكـوهش نمـاييم         . بميان آيد 
چون چند تن باهم نشستند و يكي سخن آغاز كـرد ديگـران             شرطهايي دارد و يكي از آنها اينست كه         

ش دهند و گفته هاي او را نيك بسنجند و اگر يكي را نفهميدنـد بـا زبـان نـرم بپرسـند و هرگـاه                          گو
  .گوينده گردن ننهاد و ايستادگي نشان داد او را بنادانيش واگزارند و بيهوده گفتگو را دنبال نكنند
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فرصت گردند بسيارند آن كسانيكه پيكار در گفتگو را دوست دارند و از آن لذت يابند و هميشه درپي          
  . بايد از اينگونه كسان دوري گزيد و هرگز بگفت و شنيد نپرداخت

كساني نيز سخني را كه گفته اند بازگشتن از آن را ننگ شمارند و اگر هم بيپايي آن روشن گردد                    
باز ايستادگي نمايند و دست بدليلهاي نارسايي يازند و سـخن را پيچاننـد و چـه بـسا بـه درشـتگويي                       

كسيكه خردمند است چون سخني را گفت و ديگـران بيپـايي آن را بـاز     . نها همه نادانيست  اي. برخيزند
سخني نادانسته سرودن ننگ نيست بر      . نمودند خرسندي مي نمايد و بيدرنگ گفتة خود را پس گيرد          

اگر يكي مي خواهد از گفتة خود باز نگردد بايد بكوشد . روي چنان سخني ايستادگي كردن ننگ است
  .نه اينكه برروي گفته هاي بيپا پافشاري نمايد. ان نراندنان سنجيده و روشن بر زبو جز سخ

اگر خرد را فرمانروا گردانيم يك      . آدمي هميشه گرفتار هوس است و كمتر پيروي از خرد مينمايد          
كسي بايد بيش از همه دربند پيراستگي خود باشد و همه بـر آن كوشـد كـه تـا مـي توانـد براسـتيها                          

از ناداني ديگران او را زياني نخواهد بود و اين ناداني خـودش اسـت كـه ارج وي را كـم             . گرددنزديكتر  
  .ميسازد

كساني كه در اين انجمن و آن انجمن با ديگران به پيكار برميخيزند و كشاكش مـي نماينـد اگـر                     
 را درسـت    اين كار از بهر آنست كه بايشان چيزهايي ياد دهند اين پس از آنست كه خود او آن چيزها                  

وگرنه او را اين بهتر كه بخود پردازد و دانش خود را هرچـه              . يادگيرد و يقين داند كه همه راست است       
چيزي ياد دادن بمردم نياز بكشاكش ندارد و بايد آن را از راهـش انجـام دادن و                  وانگاه  . فزونتر گرداند 

 ـ اينست راستي اين كار و  نچون شنونده گوش نداد و يادگرفتن نخواست بايد بيكبار خاموشي گزيد
اينكه كساني اين را درنمي يابند پيداست كه بدرد خودنمايي گرفتارند و آن گفتگو و پيكار نيـز جـز از    

  . راه خودنمايي نيست
يك مرد خردمنـد هرگـز سـخن را بپيكـار           . اندازة خرد هركسي بيش از همه در گفتگو پديد آيد         

  . ردازدنكشاند و يك بيخرد در همه سخن بكشاكش پ
در انجمني يادي از سلطان محمد پدر شاه عباس بميان : اين را يكي از خوانندگان پيمان بازگفته     

با زبان تنـدي پاسـخ داد كـه سـلطان محمـد             ] ي[ديگر. خواندندي» خدابنده« او را   : يكي گفت   . آمد
. درسـت نيـست   : د  پاسـخ دا  . گفته شد او را نيز بهمان لقب خواندنـدي        . خدابنده از خاندان مغول بوده    

نسخة چـاپي عـالم آرا را آوردنـد و در آنجـا پيـدا               . گفت دروغ است  . گفته شد در تاريخ عالم آرا نوشته      
آن مرد بجاي آنكه نرمي كند      . كردند كه سلطان محمد پدر شاه عباس را نيز با لقب خدابنده ياد كرده             

بايد نـسخة  . اپي پر از غلط است اين نسخة چ  : و پوزش خواهد ستيزگي بيشتر نمود و چنين پاسخ داد           
  .خطي را كه من در كتابخانة خود دارم بينم وگرنه نخواهم پذيرفت

اين نمونه ايست كه چگونه در چيزهايي كه هرگز با انديشه دانسته نشود نيز كشاكش مي كنند و                  
  .سخن را تا آخرين پاية ستيزه كاري مي رسانند
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لـيكن چـون بيمـاري برويـه هـاي گونـاگون            . شدماية بيماري يك چيز است كه سستي خردها با        
دوباره در پايـان گفتـار   . نمودار مي گردد ما نيز بايد از يكايك آنها سخن رانيم و يكايك را چاره نماييم 

  .از اينگونه گفتگو كردن پرهيز بايد داشت و ديگران را نيز به پرهيز واداشت: مي نگارم 
  ٭٭٭

  

انديشه راه فهم   است
  

از انديـشه   . اينسخن چندان بدور نيـست    . اعت انديشه بهتر از يكسال كوشش باشد      يكس: گفته اند   
حالي كه هست و    اگر هركسي در  .  مردمي كه در كارهاي خود انديشه كنند       كخن. سود بسيار توان برد   

  .در كارهايي كه مي كند دمي بينديشد جهان رنگ ديگري بخود گيرد
را چنانكـه هـست      چيزي رسيد و هر  » راستيها  « اه به    است و شما ميتوانيد از آنر      انديشه راه فهم  

  .بشناسيد
هـستند انبـوهي كـه بيكبـار از ايـن نيـروي             . امروز از چيزهاييكه مردم بي بهره اند انديشه اسـت         

 شـما  ةخدادادي بي بهره اند ، و شما چون سخني نزد ايشان گوييد ـ سخنيكه نشنيده اند ـ هنوز گفت  
  .نديشيده و نفهميده بپاسخ برخيزيد و پيكار آغازندرا تا بپايان گوش نداده و ني

ما هميشه مي بينيم كساني سـخني را كـه از مـا ميـشنوند بجـاي آنكـه نيـك فهمنـد و زمـاني                          
بينديشند همچون كودكان همينكه چند جمله اي را ميخوانند و آن را با دانسته هاي خـود ناسـازگار                   

اينـان  .  آبـروي خـود را مـي ريزنـد          ، هـاي بـسيار پـوچ     زمان بهيـاهو برميخيزنـد و بـا ايراد         مييابند در 
  .اينان درخور بخشايشند. درماندگانند

بارها رخ داده با كسيكه سخن مي رانده ام گفته ام پاسخ از شما كنون نميخـواهم اينهـا را نيـك                      
بينديش و با خرد داوري كن و پس از يكماه و دو ماه بيـا و پاسـخ بگـو ، بـا ايـن سـپارش خـودداري                             

  .نسته و در ميان گفتگو چندين بار بايرادهاي كودكانه پرداخته استنتوا
  ٭٭٭
  

و يـا بيكـي از      ) در نزديكـي بـصره    (، و يـا بـه اور        ) در خوزستان (نميدانم كساني از شما به شوش       
..  جاهاي ديگري كه كاوش ميشود و شهرهاي كهن بيرون مي آيد رفته ايد و تماشا كـرده ايـد يـا نـه؟                  

) مجـسمه (ماشا كرده ايد اين ديده ايد كه چون خاك را برميدارند صد تنديـسه هـاي            اگر رفته ايد و ت    
اينها بتهايي  . فلزي و سنگي ، گردن شكسته و پا شكسته و دست شكسته از زير خاك بيرون مي آورند                 

                حاجـت (ت  فْـ بوده اند كه مردمان باستان بجاي خداي آفريدگار مي پرستيده اند و هميشه از آنـان آي (
  استه اند ، و قربانيها براي ايشان مي آورده انـد ، و چـه بـسا فرزنـدان خـود را بـه قربـاني سـر                            خو مي

  .شايد كساني از شما آنها را در موزه هاي اروپا تماشا كرده ايد. ميبريده اند
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چه در موزه ها و چه در كاوشگاهها ، كسانيكه اينها را ديده اند بيگمان در شگفت شـده انـد كـه                       
از چيزهاييكـه تكـاني بخـود    !.. ن باستان اين تنديسه هاي بيجـان را مـي پرسـتيده انـد؟         چگونه مردما 

شايد گمان برده اند كه مردمان باستان مغزهاشـان         !..  كار چشم ميداشته اند؟    نتوانستندي داد گشايشِ  
  . آدميان كنوني نميداشته اندةتر از مردمان امروزي بوده است و نيروي فهم را باندازككوچ

تاريخ و دانش هر دو همداستانند كه آدمي از روزيكه شناخته شده        . ين گمان درست نيست   ليكن ا 
روي كاغذ باز مانده ، از رهگذر مغز و ساختمان تني و روانـي چنـين                 و نشانيها ازو در زير زمين و يا بر        

  .بوده كه امروز است و هيچگونه بيش و كمي رخ نداده است
 ريشخند اسـت  ة آنان مايةشكسته و دست شكسته و پا شكست    آن مردماني كه امروز بتهاي گردن       

عيالميان و سومريان و بابليان و آسوريان و مانند اينان بوده اند كه ما در تاريخ همه را ميـشناسيم و از               
  .هر كدام يكرشته كارهاي بزرگ و ارجداري را سراغ ميداريم

زشـتي  پـس از چيـست      . ه انـد   مغزتر و يا كوتاه خردتـر ميبـود        كپس چنين نيست كه آنان كوچ     
اگر نيك بينديشيد كوتاهي آن مردمان بيش از ايـن          .. !پرستيدن آن بتهاي بيجان را نمي شناخته اند؟       

بابلي يا يك عيالمي آن نبوده كه نداند از يـك           يك  يك آشوري يا    . نبوده كه انديشه بكار نمي برده اند      
 كـشور   ةانيان آتش را مي پرستيدند و بهر گوش       ايرانيان تا زمان ساس   .  بيجان هيچكاري برنيآيد   ةتنديس

 ةليكن ما ميدانيم كه ايرانيان هيچگاه چنين نبوده اند كـه نداننـد آتـش هيچكـار                . آتشكده ها برپا بود   
فراگرفته  اينان آنها را از پدران خود. و خاك و ديگر چيزها ندارد آب  جهان نيست و هيچگونه فزوني بر     

  .ينديشند و خرد را بكار اندازند و چگونگي آنها را دريابندو هيچگاه اين نميكرده اند كه ب
 نينديشيدن گرفتـار بـدترين نادانيهـا گـردد و از دريافـت      ة اينها دليل است كه آدمي در ساي      ةهم

  .بيكبار درماند) حقايق(راستي ها 
امروز همان گرفتاري در كار است و مردم هرچه مي دارنـد چيزهـايي اسـت كـه از پـدران خـود                       

چند تني چيزهاي ديگري را دنبال مي كنند و كمتـر   ته و يا از اينجا و از آنجا فرا گرفته اند و هر     آموخ
  .ها چيست و چه سودي از آن ها برخيزد كسي دربند آن است كه بينديشد اين

كسانيكه سنگ دين بسينه مي زنند كدام يك درپي آنـست كـه بخواهـد               : من يكايك مي شمارم     
!.. كدام يكي مي انديشد دين چيست و براي چـه بايـد مـردم ديـن دارنـد؟                 !.. ؟گوهر آن را بدست آورد    

  !.. كدام يك ميداند دين از چه راه بدست آيد؟
اگر اين درست است كـه هـر چيـزي          !.. دارد؟ يمبانديشه نياز ن  !.. آخر اينها فهميدن نمي خواهد؟    

رست است كـه ديـن را بايـد از راه           اگر اين د  !..  دين چيست؟  ةمي بايد از بهر يك نتيجه باشد آيا نتيج        
  .. خرد بدست آورد پس اين باورهاي بيخردانه كه بنام دين رواج مي دارد از كجاست؟

اين جهان و اين زندگاني و اين شور و تكان اروپا ، كدام كسي مي انديشد راه زندگي چيست و آيا           
 درمانـدگيها  ةكاني بمـردم داد و بچـار  آيا از چه راه مي توان ت   !.. پيشرفت يك توده از چه راه تواند بود؟       

  .. برخاست؟
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امروز از بدترين دردها اين پراكندگي انديشه هاست ، آيا مردي درپـي آنـست كـه زيـان ايـن را                      
 هر كسي يك چيزهايي را فرا گرفته و دل خـود را بـا آن خـوش سـاخته                    !..دريابد و درپي چاره باشد؟    

  .است
را مي پرستيدند و زشتي آنهـا را درنمـي يافتنـد بيـشتر              اگر آشوريان و عيالميان بت هاي بيجان        

اين بدتر كه بآشوريان و عيالميـان كـسي         . مردم امروز بناداني هاي زشت تري گرفتارند و درنمي يابند         
ولي به مردم امروز ما مي گوييم و راه رهـايي           . نمي گفت و گناهشان از اينرو درخور چشم پوشيدنست        

  .اينان براه نيايند و براستي ها نرسند درخور هيچ چشم پوشي نيستنداگر . را باينان نشان ميدهيم
در . اينان اگر هم چيزي ياد گيرند پس از آبروريزي و رسوايي است. يكدسته را ما نيك آزموده ايم     

اين چند سال ما بهر زمينه درآمديم اينان بجاي آنكه نيك بفهمند و بينديشند و اگر هم سخني دارند                   
. بينش گويند هنوز نافهميده به هياهو برخاستند و نادانيها نمودند و بيفرهنگيهـا كردنـد    از روي فهم و     

سپس كم كم آرام گرديده و گفته هاي ما را در دلهاي خود جا دادند ، و اين زمان در پيرامون سخنان                      
  .اين شيوه ايست كه هميشه از آنان ديديم. ديگري كه مي رانديم به هياهو و ناداني برخاستند

ونه انبوه مردم از نيروي انديشه بي بهره اند ، و چگونـه كـودك وار                گاين خود نمونه ايست كه چ     
  .هرچيزي را نافهميده و نيك درنيافته بگفتگو در پيرامون آن مي پردازند

اينان نه آن سادگي طبيعي را مي دارند كه راستي پرسـتي نماينـد و سـخني را كـه مـا ميـرانيم                        
 نه خرد توانايي مـي دارنـد كـه در پيرامـون آن بانديـشه برخيزنـد و آن را نيـك                       پاكدالنه بپذيرند ، و   

  .دريابند
اين زمينه هايي كه ما دنبال مي نماييم چيزهاي ساده اي نيست و خود شايسته است كه كساني                  

لـيكن  . زماني را در پيرامون آنها بينديشند و پس از آن اگر ايرادي پيدا كرده اند از روي فهـم نويـسند              
  !.. كو آن توانايي خرد كه اينان چنان كاري نمايند؟

  ٭٭٭
  

   ديـن و زنـدگاني و يـا ديگـر           ةاز شگفتي هاست كه كساني از اينان چون نگارشـهاي مـا را دربـار              
زمينه ها مي خوانند و آن را با دانسته هاي خود ناسازگار مي يابند و از سوي ديگر هيچ پاسخي بـراي                      

مثالً ما چون بارها نام زردشت را برديم و او          . ا بخواهش دوستانه برميخيزند   آنها پيدا نمي كنند بگله و ي      
من « : را بفرستادگي ستوديم و بكسانيكه ايراد گرفتند پاسخ داديم يكي نامه اي نوشته چنين ميگويد               

از اين خواهشها و گله ها بسيار است و ما نميدانيم بـه             . »!خواهشمندم شما زردشت را پيغمبر نخوانيد     
  .ينها چه پاسخ دهيما

اينها همه دليل است كه اينها از نيروهاي خدادادي و از دريافت هاي طبيعي بي بهـره شـده و در                     
  .دست يك رشته پندارهاي بيپا گرفتار مانده اند
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كساني اگر روان پاك دارند چون ببينند مردي رنج و سختي بخود هموار كرده پاكدالنـه بنيكـي                  
بيخردانه را دنبال كرده از ريشه برمي اندازد بسيار خشنود گردند و مردانه توده مي كوشد و پندارهاي 

بياري برخيزند ولي چكنند مردان درمانده اي كه در دست پندارهاي بيخردانه زبوننـد و اختيـاري از                  
  !.خود نميدارند؟

  

  ..به پيمان چه ياري توانيد كرد؟
  

از چـه  « : ان ميخورنـد از مـا مـي پرسـند     كساني چون پيمان را ميخوانند و از نگارش هاي ما تك  
  .بهترين ياوري بما آنست كه خود را درست گردانيد: مي گويم » ..راهي مي توانم بشما ياري كنم؟

  امروز كيـست كـه خـود را درسـت          . خود را درست گردان   : بسيار سخت است كه بكسي بگوييم       
م يك چيزهايي را فراگرفته و درپي       هركسي را ببيني  !.. نمي شناسد و كمي در خويش سراغ مي دارد؟        

  .آنست كه آنها را به ديگران ياد دهد
اگـر اينـان همـه درسـتند از چيـست كـه ده تـن داراي يـك انديـشه                     . ولي اينها همه بيراهيست   

  !..اگر اينان همه درستند پس اين درماندگي و زبوني از چيست؟!.. نيستند؟
ولي اين پـس    . ا ، به توده و كشور خودتان نيز كنيد        شما مي توانيد ياوريهاي گرانبهايي نه بما تنه       

ـ براي زندگاني پـيش از همـه راه دربايـد   . از آنست كه نخست بخود پردازيد و خود را درست گردانيد   
 يك توده كه راهي ندارنـد و پريـشان و پراكنـده روز گزارنـد هرچـه                  .راهي كه همگي در آن گرد آيند      

 كاريكه در ميانست اينست كه شرقيان       نبزرگترين و گرانمايه تري   امروز  . بيشتر كوشند گمراهتر گردند   
  مـا ايـن راه را بـاز كـرده ايـم شـما              . همه بيكراه درآيند و همگي داراي يك انديشه و يك آرزو باشـند            

نخـست خـود درآييـد و سـپس بـآوردن           . راستي پرستي نماييد و مردانه و پاكدالنه با ما همگام شويد          
  .ارجترين ياري كه بما توانيد كردناينست پر. ديگران كوشيد

شما هرچه نيك باشيد و بزرگ باشيد ، و هرچه دلسوزي بمردم داريد و نيكي               : بدانيد اي برادران    
 خـود   ةتنها مي كوشيد و هركدام راه ديگري را دنبال مي نماييـد دشـمن تـود                تا تنها آنان خواهيد ،    

  .شيددشمن بدخواه توده خود ميبا:  دوباره ميگويم .هستيد
!. چه دشمني باالتر از آن كه هركدام مردم را بسوي ديگر ميكشيد و آواره و درمانده مي گردانيد؟                 

چه بدخواهي باالتر از آن كه با چيزهاي بيهـوده تـوده را سـرگرم ميداريـد و نميگزاريـد درپـي كـار و           
  !..زندگي خود باشند و بدبختي خود را دريابند؟

. از گفته هاي ما بكساني گران ميافتد و بآساني نمي توانند پذيرفت           ما نيك ميدانيم كه بسياري      ... 
ما ناگزير از گفتن راستي ها ميباشيم و هيچ اميدي برستگاري يك تـوده جـز از                 !.. ليكن چه بايد كرد؟   
  آنچه بكساني گران مي افتد بجاي آنكه ما از گفتن آنها چشم پوشيم اين بهتر كه. اين راه نتواند بود
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بهتـر اسـت خواننـدگان    : در اينجاست كه دوباره مي گـوييم  . د را براستي پرستي وادارند   آن كسان خو  
  . آنچه مي خوانند نيك بينديشند و شتاب بايرادگيري و پاسخگويي ننمايند

  ٭٭٭
  

  .كساني نيكي را تنها با گفتن مي دانند
  

ند و در نشستها سخن  بديها را مي كنهكساني نيكي را تنها با گفتن مي دانند كه در راه سود هم
  .شنيده ايد اينانند» همدست دزد و همراه كاروان« اگر . نندرااز نيكيها مي

  ٭٭٭
  

  .بايد خود نيك بود و بنيكي توده هم كوشيد
  ٭٭٭

  

  . خواهدپشتيبانينيكويي و نيكرفتاري براي خود تكيه گاه يا 
  

ز اينـان مـاديگري را يـك چيـز          يكدسته ا . چنانكه گفتيم انبوه درسخواندگان گرفتار گمراهيند     ... 
بيچون و چرا مي شناسند و راستي را جز آن نمي داننـد و اينـست بنيـاد زنـدگاني خـود را بـروي آن                   
گزارده اند و آشكاره از آن هواداري مي نمايند ، و اگر گاهي بگفتگو از راسـتي و درسـتي و نيكوكـاري                       

يكدستة ديگري بـا زبـان هـواداري از آن     . دبرخيزند جز براي فريب ديگران و يا بنام ريشخند نمي باش          
نمينمايند و باشد كه هيچ آگاهي روشني از آن نميدارند ولي در نتيجة هياهو نافهميده بآن گرويده اند 

يكدسـتة ديگـري بـا زبـان        . و بنياد رفتار و كردارشان بر آن مي باشد و جز بخوشي خود نمي كوشـند               
  راستي و درستي و نيكوكاري نشان مي دهند و باشد كهنكوهش از آن مي نمايند و خود را خواهان 

دروغ نمي گويند ولي در ساية برخورد با بدآموزيهاي ماديگري خواه و نـاخواه تكـاني پيـداكرده انـد و                     
دلبستگي كه براستي و درستي نشان مي دهند چندان استوار نيست كـه جلـو آز و هـوس را گيـرد و                       

  .دي و دغلكاري باز نخواهند ايستاداينست اگر پايش افتد هم ايشان از دز
بسياري از كسانيكه با گفتن يا بنوشتن بمردم پنِد راستگويي و درستكاري مـي دهنـد و يـا درس     
غيرت و ميهن دوستي مي آموزند خود باوري بآنها ندارند و اين چيزها را پوچ و فريـب مـي شـمارند و                 

د سخنـشان جـز آن نخواهـد بـود كـه بايـد              اينست همينكه دو يا سه تن باهم نشسته بدرد دل پردازن          
مگـر بـا    !.. زندگاني نبرد است راستي و درستي چيـست؟       . زيرك بود و از هر راهيست پول بدست آورد        

  نمي بينيد فالن كس از نيرنگبازي بكجا رسيده و بهمان مرد از چاپلوسي چه!.. اينها زندگي توان كرد؟
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كـار  .  هـزار بـار گفتـه مـي شـود و بگوشـها برميخـورد               اينها سخنانيست كه روزانـه    !.. دارايي اندوخته؟ 
بجاييست كه اگر كسي دربند درستكاري باشد و از يك سودي چشم پوشد و يـا يـك زيـاني را بخـود                       

اگـر كـسي در    . هموار گرداند بجاي ستايش ازو آشكاره نكوهش كننـد و او را نـافهم و بيخـرد خواننـد                  
  . رانبها نپوشد پاسش ندارند و ارجش كم كنندنتيجة درستكاري كمچيز باشد و رخت و كاله گ

صدها كسان را توان شناخت كه خود مردان نيكند وهميشه هواداري از نيكي نماينـد ولـي چـون                   
پايش افتد خود از نادرستي باز نتوانند ايستاد و از ناتواني و سـستي اي كـه در باورهاشـان مـي باشـد                        

وسـتي بـود از ايـن گونـه ، روزي بيـك نادرسـتي               مـرا د  . همچون ديگران آلودة دزدي و پستي شـوند       
داروين راست گفتـه    !.. مگر مي شود با درستي راه رفت؟      ! اي آقا   « : برخاست و نزد من بهانه مي آورد        

  .»كه زندگاني نبرد است
در يك  .  خواهد پشتيبانيدر جاي ديگري هم گفته ام نيكويي و نيكرفتاري براي خود تكيه گاه يا               

 رواج گيرد كه زندگي بروي نيكي بنياد نهاده شود و مردم براستي نيكي را خواهند توده هنگامي نيكي
 كسيكه اگر دروغي گويد و يا .و نيكان را ارجمند شمارند و از بدي بيزاري جويند و بدان را خوار دارند     

ستمي روا دارد بسودي رسد يك چيـزي بايـد ، تـا او از آن سـود چـشم پوشـد و از دروغگـويي و يـا                             
اين راست است كه آدمـي سرشـت روانـي    !..گري باز ايستد وگرنه چگونه از يك سود چشم پوشد؟    ستم

دارد و اين سرشت خود خواستار نيكوكاريست ، ولي فراموش نبايد كـرد كـه در پهلـوي آن ، سرشـت                      
جاني نيز هست كه آز و هوس و كينه و خشم و مانند اينها را بـا خـود دارد و ايـن سرشـت خواسـتار                           

آري در يك دسته از آدميان سرشت رواني چندان نيرومند باشد كه سرشت جاني را بر                . يستسودجوي
چيزيكه . آن چيرگي نتواند بود و اينان بي آنكه چيزي از كنار وادارشان كند خود خواهان نيكيها باشند   

نكـه نيـك   هست اين دسته بسيار كمند و چنانكه بارها گفته ايم انبوه مردمان نچنانند و اينست براي آ   
باشند بيك تكيه گاهي نياز دارند و باري اين خواهند كه چون نيكي مي كنند نزد مردم ارجمند باشند 
  و اگر در نتيجة نيكوكرداري و پرهيزكاري بـه كمچيـزي افتادنـد و يـا رختهـاي گرانبهـا نداشـتند بـه                  

و خشم و ديگـر خويهـاي   ديده ها خوار نباشند ، وگرنه هرگز نشدنيست كه اينان از آز و هوس و كينه          
  .ناستوده كه دارند خود را باز دارند و از سودجويي و هوس بازي و كينه خواهي باز ايستند

اين چيزيست كه بيچون و چرا مي بايد پذيرفت ، و كنون شما ببينيد كه فلسفة مادي مي گويـد                    
 از هيچ كاري نپرهيـزد  زندگاني نبرد است و هركسي بايد تنها دربند خوشيهاي خود باشد و در اين راه 

و هيچكس را بديده نگيرد ، و باور بخدا و جهان ديگر و پاداش و كيفر  را بيپا مـي شـمارد ، و خـرد و                            
روان را نمي پذيرد ، و يك كلمه گويم از هر راه باد بآتش خويهاي جانوري آدمي ميزنـد و هـر چيـزي       

زد و بـاين بـدآموزيهاي خـود رنـگ دانـش و             كه ماية نگهداري آدمي از بديها تواند بود از كار مي انـدا            
فلسفه مي دهد و بدانسان با آب و تاب در دلها جايگزين ميگرداند ، بـا چنـين گمراهـي از مـردم چـه              

  ببينيد در جاييكه بنيكوكاري ارجي گزارده نمي شود و كسيكه در ساية !.. چشم نيكي توان داشت؟

 ٩١



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

بانـدرازيها ميكننـد بنيكـي چـه اميـدي تـوان            رهيزكاري كمچيز گرديده همه خوارش مي دارنـد و ز         پ
  !..بآن اندرزهاي سست كه از دلهاي تهي از باور بيرون مي آيد چه ارجي توان نهاد؟ببينيد !.. بست؟

از شگفتيهاســت كــسيكه امــروز بپنــدآموزي برخاســته و مــثالً بمــردم ســخني از راســتگويي و   
ادن بدآموزيهاي ماديگري برخاسته سـخن را تـا         پرهيزكاري و مانند اينها مي راند فردا مي بيني بياد د          

بدينسان سست باوري و ناداني خـود       . بآنجا مي رساند كه شرم يك بيماريست و بايد بدرمانش كوشيد          
  !..ببينيد كار درماندگي بكجا كشيده؟!.. ببينيد چگونه سررشته گم شده؟. را بهمه نشان مي دهد

  

  .امروز پايه اي براي نيك و بد درميان نيست
  

پايـه اي بـراي نيـك و بـد در ميـان             در جاي ديگري هم گفته ايم ، يكي از گرفتاريها اينست كه             
  نيست و هركسي بدلخواه چيزهايي را نيك يا بد مـي شـمارند و جـز سـود و هـوس خـود را بديـده                           

 اين .نمي گيرند و در اين باره ديندار و بيدين يكسانند و هر دسته بنادانيهاي ديگري گرفتار مي باشند
ببينيـد  . خود دليل است كه آدميان بسر خود رستگار نگردند و نيك از بد و سود از زيان باز نـشناسند                   

در همة كيشها كسي يا كساني مي باشند كه بايد دوستشان گيرند و نامهايشان هميشه بر زبان دارنـد                   
مي پرسـيم اينهـا بـراي      ما  . و بديدن بارگاههاي ايشان روند ، و ماية رستگاري همين ها را مي شمارند             

خـدا آنـان را برگزيـده و دوستاريـشان را مايـة             : خواهند گفـت    !.. چيست و چسودي از آنها تواند بود؟      
چنان كاري . همين سخن بيفرهنگي با خداست. مي گوييم همين سخن پوچ است  . رستگاري گردانيده 

ر او بـي انگيـزه و بيـسود         اگر از يك آدمي سرزند كمي او باشد ، چه رسد بخداي فرزانه كـه هـيچ كـا                  
ببينيد اگر فرمانروايي با زيردستان دربنِد نيكوكاري و بدكرداري آنان نباشد ، و بآبادي و ويراني                . نيست

شما بايد فالن خويشاوند مرا دوست داريد و هميشه نـام او را             « : شهرشان نپردازد و بآنان چنين گويد       
، آنـان بچنـان     » اداشـها دهـم و اگـر نكنيـد بكيفـر رسـانم            اگر اين كار كنيد من بشما پ      . بر زبان رانيد  

اسكندر پسر فيليپ در دو هزار سـال پـيش   !. آيا او را جز ديوانة بلهوس شمارند؟      !. فرمانروايي چگويند؟ 
 يـال و دم اسـبها و اسـترها را           هيفاستيونيك چنين ناداني از خود نموده و در مرگ يك دوستي بنام             

ا بسوگواري برانگيخته و از زدن ناي و سرنا بازداشته ، هنـوز ايـن نـاداني ازو    برانيده و ديرزماني مردم ر  
نادان شما كـه چنـين كـاري را         . برسر زبانهاست و هر شنونده اي از نكوهش و سرزنش باز نمي ايستد            

  .بخدا مي بنديد و زشتي اين گستاخي و بيفرهنگي را نمي شناسيد
.  او را دوست داشت و بـستمديدگيش دل سـوزانيد  آري كسي كه در راه غيرت كشته گرديده بايد  

ولي اين رفتار را بايد با همه نمود و تنها به مسيح و حسين بن علي بس نكرد ، و بهرحال ايـن جـز از                          
آنست كه مسيحيان و شيعيان مي دارند و دوست داشتن اينان و گريستن بايشان را بتنهـايي سـرماية                   

  .رستگاري مي شمارند
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   و هانيبالآريستيديس

  
: را گرانمايه ترين خوي آدمي ستوده و گفتيم         » راستي پرستي « چون در گفتگو از خويهاي پاك       

... از آن آريـستيديس اسـت   ...   خطابـست ةاين خوي از آن امام علي ابن ابيطالب و پسر قحافه و زاد            « 
  .. پرسند آريستيديس كه بوده؟ كساني مي

ن يونان باستان بوده كه در زمان داريوش پادشاه هخامنشي          آريستيديس يكي از مردا   : مي گوييم   
  .و جانشين او خشايارشا مي زيسته

يكـي از آنهـا در      . گاهي در جهان خردها باال گرفته و خويهاي ستوده رواج يافته          : بارها گفته ايم    
سومي  . ديگري در ميان روميان در زمان جمهوري گري روي داده. ميان يونانيان در همان زمانها بوده

چهـارمي در اروپـا در قرنهـاي هفـدهم و           . در ميان مسلمانان در قرنهاي نخست اسالمي پـيش آمـده          
  از اينجاست ما در نگارش هاي خـود از اينهـا يـاد ميكنـيم و هميـشه گواهيهـا                    . هجدهم انجام گرفته  

پاكنهـادي در   كساني اگر تاريخ اين چهار دوره را بخوانند خواهند ديد چـه مـردان بخـرد و                  . مي آوريم 
  .ميان بوده و معني پيشرفت و برتري جهان را خواهند فهميد

سرگذشت آريستيديس دراز و كارهاي پاكدالنه اش بسيار است و ما اينجا تنها بيك كار او بسنده                 
در كتابهـاي   . نام جنگ ماراتون را بسياري از خوانندگان شنيده و داستان آنرا دانسته انـد             : مي نماييم   
زيـرا هـر يكـي      . مينامنـد » سنگهاي سرپيچ تـاريخ   « رشته از جنگها را فهرست كرده آنها را         اروپايي يك 

يكـي از   . چندان نتيجه هايي درپي داشته كه تاريخ را از راه خود برگردانيده و آنرا براه ديگري انداخته                
آنـان را  يونانيـان شـد   ة  كـه در ايـن جنـگ بهـر     ايزيـرا فيـروزي  . ن را ميشمارنداثُُآنها اين جنگ مار 

  . فيروزيهاي ديگر گرديدةبايستادگي در برابر پادشاهان نيرومند هخامنشي دلير گردانيد و ماي
ساله ده   ما آنچه ميخواهيم گفتن اينست كه آتنيان هر       . داستان جنگ را در جاي ديگري بخوانيد      

ياديس و ديگري   در آن سال هم ده تن را برگزيدند كه يكي از ايشان ملت            . تن را بسرداري برمي گزيدند    
.  سرداري و فرماندهي را بدست ميگرفتند      ةده تن بنوبت رشت   . آريستيديس و سومي ثميستوكليس بود    

 آتنيان از روي قانون ناگزير بودنـد      . ولي ميان ايشان ملتياديس از همه كاردانتر و دليرتر بشمار ميرفت          
اين بـود   . ي ملتياديس انجام گيرد   ولي سود آتن در اين بود كه جنگ با دست توانا          . ده تن را برگزينند   

ريستيديس رسيد پاكدالنه نوبت خود را به ملتياديس واگزاشـت و خويـشتن در زيـر                ه آ روزيكه نوبت ب  
اين راستي پژوهي او باعث شد كه ديگران نيز همگـي نوبـت خـود را بـه                  . دست او بسپاهيگري ايستاد   

اين كار خـود بهمگـي فهمانيـد كـه كهتـري            آريستيديس با   :  مينويسد   ١پلوتارخ. ملتياديس واگزاردند 
نمودن در برابر مردان بزرگ و كاردان نه تنها از ارج كسي نكاهد بلكه خردمندي و پاكدلي او را نـشان                     

  آريستيديس با اين رفتار خود همچشمي را از ميان سرداران آتن: مينويسد . ارجش افزايد داده بر
 

  ـ و Plutarchـ ١
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 سپارند و او را بهر كـاري دسـت و بـال             ١بدست ملتياديس  اختيار را    ةبرداشته همه را واداشت كه رشت     
  .گشاده گردانند

كـساني كـه پيـشرفت شـگفت انگيـز          .  راستي پرستي يكي از مردان تاريخي يونـان        ةاينست نمون 
يونانيان باستان را در كتابها خوانده اند و در جستجوي راز آن ميباشند اينگونه ستوده خوييهاي مردان      

 آن كارهـاي بـزرگ تـاريخي را انجـام           ك كوچ ةبا اين خويها بود كه يك تود      . ازنديوناني را فراموش نس   
  .دادند

اينجا سـود سـتوده خـويي را نـشان داديـم آنجـا زيـان                . يك گواهي نيز از تاريخ كارتاژ ياد كنيم       
  شـايد از   . شايد بيشتر خوانندگان نـام هانيبـال سـردار كارتـاژي را شـنيده انـد               . بدخويي را باز نماييم   

  . هاي تاريخي روم و كارتاژ آگاهي دارندجنگ
و ديگـري در جنـوب آن در        ) دولـت روم  (دو دولت نيرومند يكي درشمال درياي سفيد در ايتاليـا           

 در خشكي و دريا رزمهاي بس سـختي         ٢باهم در افتادند و بيست و سه سال       ) دولت كارتاژ (كنار افريقا   
چندين بـار كارتـاژ زبـون گـشت و          . ختي ديد چندين بار روم شكست يافت و گزند بس س        . باهم كردند 

از . ميگويند پانصد كشتي از كارتاژ و هفتصد كشتي از روم در جنگها نابود گرديد             . زيانهاي بزرگي يافت  
بيست و سه سال بدينسان جنگ پيش ميرفت و سرانجام . سپاهيان چندان كشته شد كه شمار نداشت
خواستند و پيمان نهادند سيسيليا و ديگر جزيره هـايي كـه           كارتاژيان از پا افتادند و ناگزير شده آشتي         

اينهـا را انجـام دادنـد و چنـان نـاتوان        . در دست داشتند بروم باز گزارند و تاوان جنگ را نيـز پردازنـد             
  .افتادند كه ديگر اميد برخاستن نداشتند

 ديگر كارتـاژ     اين زبوني را برخود هموار نساخت و چون ميدانست         ٣سردار غيرتمندي بنام هاملگار   
 گذشته را از روم بـاز خواسـتن در دسـترس            ةرا كشتي ها ساختن و با روم در دريا جنگ كردن و كين            

  . دورانديشانه راه ديگري پيش گرفت ،نخواهد بود
مردماني كه در آنزمـان در آنجـا   . در آن زمان خاك اسپانيا و فرانسه در دست مردمان كنوني نبود      

هاملقار از دريا گذشته باسپانيا دست يافت       .  ولي پراكنده و دژآگاه بودند     نشيمن داشتند دلير و جنگجو    
نـه سـال در   . و برآن شد كه از مردان آنجا سپاه پديد آورد و كم كم نيرو اندوزد و بآبادي شهرها كوشد   

و .  رشته را دنبال و هشت سال نيز او كوشـيد        ٤و چون درگذشت داماد او هاسدروبال     . اين راه ميكوشيد  
تا اين زمان پيشرفت بـسيار در كـار اسـپانيا           . افتاد) پسر هاملقار (درگذشت رشته بدست هانيبال     چون  

هانيبـال خواسـت آرزوي ديـرين پـدر         . رخ داده شهرها آبادتر و سپاهيان جنگ آزموده تر شده بودنـد           
  چنين.  تازدخويش را بكار بندد و از روم كينه خواهد و برآن شد از راه خشكي از شمال اسپانيا بايتاليا

 
 ـ وMiltiades  يا Meltiades ـ١

  ـ و)  پيش از ميالد۲۶۴ ـ ۲۴۱(ـ ٢
  ـ و Hamilcar Barca ـ٣
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آنانكه ميداننـد از اسـپانيا تـا ايتاليـا از راه خـشكي دو رشـته                 .  كسي نيآمده بود   ةكاري تا آنروز بانديش   
در ميـان اسـت و اينهـا در آن زمـان نـشيمن مردمـان       ) پيرينـه و آلـپ  (كوهستان بسي سخت و بلند   

  . جنگجويي بوده دشواري كار هانيبال را مي شناسند
ه هـزار   د پيش از ميالد با نود هزار پيـاده و دواز          ٢١٨ ننگريست و در سال      ولي هانيبال بسختي ها   

سواره و سي و هفت فيل از اسپانيا روانه گرديد ولي چند ماه كشيد تا خود را بشمال ايتاليـا رسـانيد و            
در اين هنگام بيش از بيست هزار پياده و ششهزار سواره و هفت فيـل نمانـده و همگـي از گزنـد راه و                         

بـا اينهمـه هانيبـال خـود را نباخـت و از آهنـگ خـود        .  كوه نشينان و ديگران نابود شده بـود    جنگ با 
 كوه هاي آلپ نـشيمن داشـتند و از دولـت روم آزرده بودنـد                ة كه در دامن   ١بازنگشت و از مردمان گال    

ميـدان  هانيبال سه بار پيـاپي روميـان را در          . ر بجلو او فرستادند   كروميان لش . سپاهيان تازه بسيج كرد   
  .جنگ شكست و هربار انبوهي را از ايشان كشت

چيرگيهـا  آن  پس از   . كسي بدينسان روم را زبون نساخته بود      . روميان چنين روزي را نديده بودند     
روميـان چـشم بـراه    . هانيبال بر سراسر شمال ايتاليا دست يافت و راه پايتخت بروي سپاه او باز گرديد              

ـ        ليكن هانيبال برسـر   . تخت ديدار كنند   پاي ةبودند كه او را بيرون درواز       جنـوب   ةآن شـهر نرفـت و روان
روميـان نـاگزير شـدند بكوشـشهاي     . ايتاليا گرديد باين آهنگ كه شهرهاي جنوبي را بـر روم بـشوراند           

 نـامي را از  ٢ فـابيوس .سخت تري برخيزند و بدانسان كـه در زمانهـاي گرفتـاري و دشـواري كردنـدي       
فابيوس جنگ روبرو را با هانيبال روا نشمرد و         . و اختيار را بدست او دادند     بزرگان بديكتاتوري گماردند    

. آن را كار بيمناكي دانست و يك سال كه رشته را در دست داشت از دور و كنار با هانيبـال آورد كـرد                       
 بـا  ٢١٦روميان اين رفتار او را نپسنديدند و رشته را بدست دو قونسول ديگر سپردند و اينان در سـال                    

٤هانيبال از چندتن سرداران بنام تاريخ است.  با هانيبال روبرو شدند٣انكاد هزار سپاه در دشت هشت

   انـدكي بـر دسـته هـاي انبـوهي چيـره             ةبردند هميـشه بـا دسـت        شيوة رزمي كه بكار مي     ةكه در ساي  
ييهاي  يكي از هنرنما ،در مي آمدند و اينست در تاريخ سپاهيگري هميشه نامهاي ايشان برده مي شود 

 روميان بود چون سردار رومي از        سپاه او كمتر ازآنِ    ةزيرا در جاييكه شمار   . هانيبال اين جنگ گان بود    
جنبش اسـتادانه    هانيبال از خطاي او استفاده كرده با يك       ،  درازاي صف ها كاسته بر ژرفاي آن افزوده         

آنـان چيـره در آمـد و          بـر  فرو گرفـت و بدينـسان       سپاه خود داد روميان را از چپ و راست گرد          هكه ب 
ر خـود او    كمي نويسند در اندك زماني هفتادهزار تن از ايشان را بخاك انداخت با اينكه از لـش                 چنانكه

در اين شكست هفتادتن از نمايندگان سناتوس و گروهي از بزرگان روم و             . بيش از هزار تن كشته نشد     
  .يكي از دو قونسول نيز كشته گرديد

                                                           
  ـ و Gaulـ ١
   ـ وFabiusـ٢
   ـ وCanne يا Cannae، ) گان: اصل (ـ ٣
  .ون يكم امپراتور فرانسه و نادرشاه افشارئ از اين سرداران است ناپلـ٤

 ٩٥



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

ولـي تـاريخ روم در ايـن        . ان را گزافه آميز پندارند و آنرا بآساني باور ندارند         شايد كساني اين داست   
زمــان كــه مــا گفتگــو ميــداريم بــسيار روشــن اســت و جنگهــاي هانيبــال و هنرنماييهــاي او را خــود 

چنانكه گفتيم هانيبـال در جنگهـا       .  اين داستان همزبانند   ةتاريخنگاران رومي نوشته اند و همگي دربار      
   آن اسـتاديها بـود كـه بدينـسان دشـمن را از پـا               ةهكار ديگـري نـشان ميـداد و در سـاي          هر زمان شـا   

چنانكه همين رفتـار را در جنـگ زامـا سـردار            . ( مي انداخت بي آنكه سپاه خود او گزند بسياري بيند         
  ).رومي در برابر هانيبال كرد و برو چيره درآمد و ما آنرا ياد خواهيم كرد

سرداران در تاريخ فراوان رخ داده و در تاريخ ايران نيز از آنگونه پيـشآمدها               از اينگونه شاهكارها از     
ان و هنرنمايي او در تاريخ ايران جنگ نادرشاه افـشار بـا       كمانندة همين جنگ هانيبال در      . بسيار است 

 ر عثماني در بيرون ايروان مي باشد كه ميرزا مهدي خان در جهانگشا داستان آنراكعبداهللا پاشا سر عس  
ـ               كدر اين جنگ سرعس   . بسيار روشن نوشته است     ةر هفتاد هزار سـواره و پنجـاه هـزار پيـاده بـا توپخان

اين شمارش را ميرزامهدي خان از روي دفتر محمد آقاي ذخيره چي آورده است              . بزرگي همراه داشت  
 گذشته از دسته هاي سپاه تـرك كـه در ايـروان جـاي داشـتند و روز     . كه جاي هيچگونه گمان نيست  

  .ر از آنجا بيرون آمدندكجنگ بآهنگ ياري با سرعس
 ميرزامهديخان خواب بـيم انگيـزي نيـز ديـد و چـون              ةنادرشاه شبانه سخت بيمناك بود و بنوشت      

 دشمن و نيرومندي آنان را باز نمود و سفارش كـرد            ة شمار ر را خواسته انبوهيِ   كبامداد دميد سران لش   
 نـادر   . تركان و نيرومندي آنـان ميباشـد       ةيل بر فزوني شمار   اينها نيز دل  . كه در كوشش سستي ننمايند    

  .بيهوده بيم نكردي و بيهوده سركردگان را پيش خود نخواندي و سفارش نكردي
با اينهمه نادرشاه همگي سپاه خود را بكار وا نداشته تنها پانزده هزار سوار دلير ورزيده را از ايشان                

 ة كه بكار برد با ايـن دسـت         اي  رزمي ة شيو ةرداخت و در ساي   برگزيده و خويشتن در جلو آنان به نبرد پ        
ر بـا انبـوهي از      ك دشمن را بدست آورده و آن سپاه انبوه را در هم شكست خـود سرعـس                ةاندك توپخان 

 بكار بردن ة دليري و فزوني كوشش بلكه در نتيجةپيداست كه اين نه در ساي. سپاهيان كشته گرديدند
در همه پشتگرميش باين هنرهاي خود بود و اگـر يـك جنـگ او را بـا                  نا. يك شاهكار رزمي بوده است    

  .عثمان پاشا كه بشكست نادر انجاميد كنار بگزاريم هميشه از آن هنر خود بهره ها بردي
هانيبال در چهار جنگ پيـاپي لگيونهـاي جنـگ آزمـوده و جانبـاز روم را                 . بسخن خود باز گرديم   

سراسر جنوب ايتاليـا بدسـت او افتـاد كـه بهـر سـو رو       شكست و پس از فيروزي آخري در جنگ گان  
 از شهرها با او از در همدسـتي در آمدنـد و بـروم نافرمـاني      ايپاره. آوردي كسي بجلوگيري نپرداختي   

  . اين رفتار را كرد١از جمله شهر كاپوا. نمودند
ي و نوميدانـه    روم چنين گزندي را هرگز نديده بود و هرگاه مردم ديگري بودي بيكبار از پا افتـاد                

  روميان سختي را هرچه بزرگتر ديدند ليكن . روي دشمن فيروزمند بگشادي درهاي پايتخت را بر

                                                           
   ـ وCapuaـ ١
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.  يكي از بزرگترين پيش آمدهاي دولـت روم ايـن پـيش آمـد اسـت                .پافشاري و مردانگي بيشتر كردند    
  .هانيبال و روميان هر يكي شايستگي هاي خود را بجهان نشان داده اند

. زمـان گزنـد ديگـري بروميـان مـي رسـانيد       نان در خاك روم روز مي گزاشت و هر        هانيبال همچ 
كارتاژ دوباره پا گرفته با دشمن ديرين خود برابر مي ايستاد و اميد بسياري مي رفت كه كين كهـن را                     

ليكن هانيبال در خاك دشمن دربايست ها داشت و نيازمنـد بـود كـه كارتـاژ بپـشتيباني او                    . باز جويد 
بارها اين خواهش را از سناي كارتاژ كرد        .  با سپاه و پول و خواربار و افزار جنگ باو ياري كند            برخيزد و 

 سـردار   .و باور نكردني بود كـه كارتـاژ پـشتيباني و يـاوري از چنـان سـردار غيرتمنـدي دريـغ گويـد                       
  .  از مرگ رها ميساخت]را [ خود كارتاژةگردنفرازي كه با جانفشانيهاي مردان

انبوهي از سررشته داران روانهاشان بيمار و همه بدرد خودخواهي          . اژ خويها ناپاك بود   ولي در كارت  
و رشك گرفتار بودند يكدسته پست نهاداني كه از دست خودشان كاري برنميخاسـتي و جـز گمنـامي                  
بهره از زندگاني نميداشتندي دليريهاي هانيبال و نامداري او را بر نمي تافتندي و شب و روز در آتـش                  

اينان بخواهش هاي هانيبال ارج نگزارده دسـتگيري ازو دريـغ مـي گفتنـد و هـر           . شك ميسوختندي ر
  .يازيدند  ديگري دست ميةزمان ببهان

چنين مردمـي در برابـر روميـان غيرتمنـد و پاكـدامن سـزاوار               . چنين توده اي بايستي نابود شود     
  ار و هاسـدروبال و هانيبـال بيهـوده          هاملقـ  .بايستي يوغ بنـدگي آنـان را بگـردن گيرنـد          . آزادي نبودند 
  .مي كوشيدند

باري هانيبال چون از ياوري همشهريان خود نوميد شد باز شكست بخود راه نداده دربايست هاي                
 را از اسپانيا بيـاري خـود خوانـد و بـا     ١برادرش هاسدروبال. سپاه را از يونانيان و خود ايتاليا بسيج كرد    

ا در جنگها از دست داد بـاز از پـاي ننشـست و از خـاك روم بيـرون                    آنكه چنان برادر جوان و دليري ر      
در اين هنگام   . نرفت تا كار بآنجا كشيد كه روميان نيز بخاك كارتاژ تاختند و جنگ را بافريقا انداختند               

هانيبال پس از آنكه  ده و اند سال در ايتاليـا       . بود كه كارتاژ بياد هانيبال افتاد و او را بياري خود خواند           
ـ          . بسر كرده بود از آنجا بيرون رفت        سـردار ٢ او و اسـكپيو    ةدر آفريقا نيز يك جنگ بـزرگ ديگـري ميان

 روي داد و در اينجنگ براي نخستين بار هانيبال شكست يافت و بيست هزار تـن   ٣رومي در دشت زاما   
 كـه   اياينجنگ نيز يكي از پيش آمدهاي بزرگ تاريخ بشمار است و اسـتادي        . از سپاه او كشته گرديد    

اسكپيو در اين رزم نمود و بر همچون هانيبـالي چيـره در آمـد در تاريخهـاي سـپاهيگري يـاد كـرده                        
  .ميشود

كارتاژيان با همين شكست ناچار شدند از رم آشتي خواهنـد و ايـن بـار سراسـر آزادي خـود را از          
  و آن را با فيلهايكه در بيرون افريقا داشتند چشم پوشند   خاكيةدست داده بگردن گرفتند كه از هم

                                                           
 ـ و. ـ يكي از برادران هانيبال همنام دامادشان بود١
   ـ وScipioـ ٢
   ـ و Zamaـ٣
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جنگي و كشتي هاي خود بروم واگزارند و از آن پس بي دستور از روم با دشـمني بجنـگ برنخيزنـد و                       
بدينسان كارتـاژ خـود را دسـت        . بتاوان جنگهاي گذشته تا پنجاه سال ديگر ساالنه پول گزافي پردازند          

 ه اي گفتگـو ميرفـت پـار      بسيج كردن بخش نخـست تـاوان         ةو چون در سنا دربار    . بسته بدشمن سپرد  
 ةهانيبال كه هم در آنجـا بـود ناگهـان خنـد           . نمايندگان مي گريستند و اشك ها از ديدگان ميباريدند        

  .ارتاژيان در شگفت شدند و كساني زبان بنكوهش باز نمودندك. بلندي كرد
خـواهيم  در آينده از اين سـخت تـر و بـدتر            . اين اندوه اندكي از بسيار است     « : هانيبال پاسخ داد    

. ديد من آن روزيكه در خاك ايتاليا بودم اين بدبختي را با ديده ميديدم و بارها از ديده اشـك باريـدم                     
  ولي شما گفته هاي مرا بـاور كـردن نخواسـتيد و مـن چـون آن روز بـسيار گريـسته ام اينـك امـروز                           

  » ...مي خندم  
رده بودند داشت و آن پـستيها و        كه با وي ك    پيداست كه مرد غيرتمند روي سخن با بدرفتاريهايي       

  .نادانيهاي آن مشتي بيماردالن را يادآوري مي نمود و خود كار بسيار بجايي ميكرد
توده اي كه در آن پست نهادان فراوان گردند و خودشان كه كاري نمي توانند بديگران نيز ميدان 

 ةا كنند رسد روزي كه ميو     گيريهتندهند و با مردان جانفشان و كاردان بجاي ارجشناسي و ياوري سخ           
  .تلخ آن ناپاكخوييها را چشند و خود را گرفتار كيفر يابند

  آن را در نمي يابند اينگونه داسـتانهاي تـاريخي را بخواننـد و              ةآنانكه معني ستوده خويي و نتيج     
در روزهاي خوشي چنـدان     .  يك توده را جز ستوده خويي يكان يكان آن نگه نميدارد           .نيك بينديشند 

  . بدخوي شناخته گرددة آلودةدار نباشد ولي در روز سختي است كه بي ارجي و پستي يك تودپدي
در تاريخ ايران چندين داسـتان بـزرگ از اينگونـه پديـدار             . از اينگونه داستانها در تاريخ فراوانست     

و گـاهي   اميدواريم در آينده دري در مهنامه براي ياد كردن اين داستانهاي پندآموز بـاز نمـاييم                 . است
  .يكي از آنها را بنگاريم
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  ماريهابي
  ـ١ـ

  
پزشـك  . خويهاي نيك و بد به بيماري و تندرستي ماند و كوشش دربارة آنها مانند پزشكي اسـت                

يكبار نيز تندرستان را بديده گرفتـه       . يكبار به بيماران پردازد و دردهاي ايشان را جسته و بچاره كوشد           
ه دو كار از هـم جداسـت و هـر           پيداست ك . راه نگهداري تندرستي و پرهيز از بيماريها را بايشان آموزد         

  .دوي آنها پردازد يكي راه ديگري دارد ، و يك پزشك كه تندرستي مردم را آرزومند است بايد بهر
بلكه بايد گفت پـرداختن بـه بيماريهـاي         .  خويها نيز همين است و بايد بهر دو كار پرداخت          ةدربار

زيرا يك مردمـي    . ايد نخست به آن پرداخت     آنها باالتر و ارجدارتر است و ب       ةتوده ها و كوشيدن به چار     
كه آلوده و گرفتارند گفتگو از نيكخويي با ايشان جز كار بيهوده نباشد و جز زيان سودي از آن بدسـت                     

  .نيآيد
...  

. اين بيماريها را كه خواهيم شمرد مردم كمتر آگاهي از آنها ميدارند و برخي را هيچ نمي شناسند                 
بخوانند خواهند ديد كه چگونه مردم از راستي ها بيكبار دورند و چگونه             و چون كساني اين گفتارها را       

  .چشم بسته و سرگردان گامهايي بر مي دارند
  

  ٭٭٭
  

شايد كساني آن را نـشناسند و يـا ارج          . يكي از گرفتاريهاي توده ها خودنماييست      : ـ خودنمايي ١
  .با خود داردنگزارند ولي خواهند ديد چه گرفتاري بزرگي است و چه زياني را 

خـود   اين بدتر كه بيش از همه پيش افتادگـان بـآن دچارنـد و كـسانيكه دعـوي راهبـري دارنـد            
  .بيمارند

اينان چون هركدام آگاهي هايي ـ بيش يا كم ـ از كهنه و نو از سودمند و بيهوده فراگرفته اند ، از   
   گـردد اينـك مثـال هـايي را          براي آنكه سـخن روشـن     . ناتواني روانها دچار درد خودنمايي گرديده اند      

  :مي نگاريم 
 تن چون گرد هم آيند ، اگر آشنايند باهم گرم حال پرسي كردند و               رمردم ساده و بي آاليش چها     

جـا و پيـشه و       از گذشته و آينده سخن رانند ، و هرگاه ناآشنايند كم كم بآشـنايي پردازنـد و از نـام و                    
بيگانه اين در نهاد آدمي نهاده كه چون بـاهم رسـند            چه آشنا و چه     . داستان يكديگر پرسشهايي كنند   

بيكديگر پردازند و همديگر را نوازند و خوشي و شادي نمايند ، و اگر در انجمني باشند يكـي را كـه از                       
ديگران داناتر است برگزينند و همه رو باو آورند و گوش بگفتار او دارند ، و هرگـاه همگـي بيـك پايـه                        

  .ني رانند و از پيش آمدها و از سرگذشت ها باز گويندباشند به نوبت سخنان شيري
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ولـي نميـدانم آيـا    .  مردان ساده است ـ مرداني كه بدرد خودنمايي دچـار نمـي باشـند    ةاين شيو
آيا ديده ايد كه اينان چه رفتاري باهم كننـد و چگونـه             !.. بانجمني از اين پيش افتادگان برخورده ايد؟      

ته بگفتار پردازند و بر ديگران برتري فروشـند و سـخن يكـديگر را               آن كوشند كه ميدان ياف     هريكي بر 
ناانجام گزارند ، و چون يكي بسخني پرداخـت ديگـران رو تـرش كننـد و بـا چـشم و ابـرو رنجيـدگي              

بارها ديـده شـود كـه يكـي كـه سـخن از شـعر ميرانـد و                   . در بيشتر نشست ها اين حالست     !.. نمايند؟
آنـديگري  . ديگري سخن او را بريده گفتگـوي جغرافـي بميـان آورد           آگاهيهاي خود را بيرون مي ريزد       

هريكي آنچه را ياد گرفته بميان آورد و تنها باين كوشد كه دانش             . ميدان نداده از فلسفه بگفتار پردازد     
  .خود را بديگران نشان دهد و دربند هيچ چيز ديگر نباشد و به گفته هاي ديگران هيچ ارجي نگزارد

 گرفتـاري مـردم را بـاين بيمـاري و زيانهـاي آن را روشـن        ة بس نباشد و انداز    شايد اين يك مثل   
در يك زمينه مثالها هرچه بيـشتر       . نگرداند و مي بايد با مثالهاي ديگري آن را هر چه روشنتر گردانيد            

  باشد روشنتر گردد بويژه در اينگونه زمينه ها كه تاكنون گفتگـو از آنهـا نـشده و سـخناني كـه رانـده                       
  .د بگوش نخورده اينست ما بايد آن را هرچه روشنتر نگاريممي شو

كسان بسياري گفتارها نوشته باين روزنامـه و آن         . از چيزهاييكه امروز رواج يافته چيزنويسي است      
 تاريخ و دانش و اينگونه چيزهاي پايه دار مـي نگارنـد و              ةاري از آنان در زمين    يبس. مهنامه مي فرستند  

مينويسند » اجتماعي و اخالقي  «  خودشان گفتارهاي    ةليكن بسياري نيز بگفت   . ننداينان از گفتارما بيرو   
 ةببينيم اين كار را چرا مي كنند و آيـا انگيـز           . و عنوان پيشوايي و پندآموزي بنگارشهاي خود ميدهند       

منّتهـا  ، و   ) اصالح جامعـه  (» از براي نيكي توده   « : اگر از خودشان پرسيم خواهند گفت       !. آن چيست؟ 
آيا ما مي توانيم باور نماييم كه اينان به نيكـي           !. ليكن آيا اين دعوي راست است؟     . بار خواهند كرد  ز  ني

  !.توده مي كوشند؟
كـسيكه خواهـان نيكـي      : نخست مي گـوييم     . بهتر است نيك بسنجيم و در داستان داوري كنيم        

 چه اثري در مردم كـرده       توده است و گفتار باين خواست مي نويسد بايد در جستجو باشد كه گفتار او              
 ولـي .  آن را جويد و اين زمان از راه ديگري خواست خود را دنبال كند              ةو هرگاه ديد اثري نكرده انگيز     

آيـا نـه اينـست كـه        ! آيا شما كسي را از اين گفتارنويسان سراغ داريد كه درپي چنـين كـاري باشـد؟                
فت همان را بدست گرفته انجمن ها را هركدام چون گفتاري نوشت و در يك روزنامه يا مهنامه چاپ يا   

گفتار مرا در فالن    « :  خود را بهمه كس خواند و چون بآشنايانش رسد چنين گويد             ةمي گردد و نوشت   
  »!.خوب بود؟!. نامه خوانديد؟

كسيكه خواهان نيكي توده اسـت و بـاين خواسـت گفتـار مـي نويـسد هرگـز نتوانـد آن را                       : دوم  
  ليكن كدام يكي از اينـان اسـت كـه سـخني كـه       .  آن را نويسد   ة وارون فراموش كرده پس از چند روزي     

اينان چندان از ايـن زمينـه هـا بدورنـد و            !.. روي آن ايستادگي كند و وارونه آنرا ننگارد؟        مي نويسد بر  
   پيش نوشته بودي ة ناداني غوطه ور شده اند كه اگر يكي ايراد گيرد كه آنچه هفتچندان در تاريكِي
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 ديگـري بـود و ايـن        ةآن نظريـ  « : د  ن كه امروز نوشته اي برو بتوپند و چنين پاسخ ده          آخشيج اينست 
  .گزارند» خشك« و چه بسا نام ايراد گيرنده را »  ديگريستةنظري

كسيكه براستي خواهان توده است و دلش بحال مردم ميسوزد بايد با خود نـشيند و دمـي                  : سوم  
ار پا در هوايي كه او يـا ديگـران نويـسد هـيچ نتيجـه اي در                  بانديشه پردازد و اين داند كه از چند گفت        

  .دست نباشد و هرگز بچنان كار بيهوده اي نپرداخته به نيكي توده از راهش كوشد
پس پيداست كه اينان درپي نيكي توده نيستند و آنچه اينان را باين نگارشها برمي انگيزد بيگمان      

بينـيم كـه    مـي  يابند ولي ما از جستجوي خود آشكارشايد خودشان اين را درنمي     . درد خودنماييست 
  . ديگري در كار نيستةانگيز

بارها مي بينيم كسيكه گفتاري در يك زمينه نوشته و نزد ما آورده كه ما در پيمان چاپ كنـيم و     
 ما مي پيمايد ناسـازگار      ةما چون پاسخ ميدهيم كه اين نگارش شما نادرست است و با راهي كه مهنام              

باكي نيست گفتار ديگري بدانسان كه خواست شماست نوشـته          « : ان پاسخ داده مي گويد      است در زم  
  .و ما مي بينيم كه بيچاره تنها درپي آنست كه نامش در شماره هاي پيمان آمده باشد» مي آورم

  
  ٭٭٭
  

اسـت و ايـن     » خرده گيري « شايد كساني از آنان اينها را بخوانند و چنين پندارند كه خواست ما              
خـرده گيـري بكـسي نـداريم و ايـن از             مـا هرگـز سـر     . ولي نچنانـست  . ز يك گونه نويسندگي است    ني

امـروز از همـين راه زيانهـاي        . ولي چه بايد كرد   . دشوارترين كارهاست كه از يك دسته نكوهش نگاريم       
  گرفتاري بدرد خودنمايي از يكسو خودشـان از درآمـدن          ةبي اندازه برمي خيزد و هزاران كسان در ساي        

  . سنگ راه ديگران مي باشندوبراه رستگاري بيكبار بي بهره شده اند و از يكس
اينها را كه ما مي نگاريم يك رشته راستي هاييست كه كمتر كسي مي داند و ما ايـن ميخـواهيم                     

  .كه همگي اينها را بدانند و اين بيماريها را دنبال كنند و ريشه كن گردانند
 تـاريخ و دانـشها      ةدر اينجا نيز كتاب هـايي كـه در زمينـ          .  است يك كار ديگر اينان كتاب نويسي     

 نيكخـويي و ديـن و آيـين    ةآن كتابها را مي گـوييم كـه در زمينـ   . نوشته ميشود از سخن ما بيرونست   
در اينجـا نيـز اگـر       . از اينهاست كه ميخـواهيم گفتگـو نمـاييم        . زندگاني و مانند اينها نگارش مي شود      

ايـن خـود از     » از براي نيكي تـوده    « : بها را مي نويسيد؟ پاسخ خواهند داد        براي چه اين كتا   : بپرسيد  
  .شگفتي هاست كه هزاران كسان براي نيكي توده ميكوشند و هيچ اثري درميان نيست

آيا كدام . در اينجا نيز ما همان داوري را توانيم كردن و به همان نتيجه كه رسيديم توانيم رسيدن  
را كه مي نويسد و پراكنده ميكند درپي آن باشد كـه چـه اثـري در مـردم                   يكي از اينهاست كه كتابي      

هميشه ديده شده كتابي را كه مينويسند همه برآنند كه ستايش آن را بشنوند و از ياران خود                  !. كرده؟
   ميدارند و آشكاره بهم گفتگو ميكنند كه من بكتاب شما تقريظ نوشتم شما نيز» تقريظ« چشم 
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چگونـه ميتـوان    ! ت كه اينان نيكي توده را خواسته اند؟       پذيرف پس چگونه ميتوان     !بكتاب من بنويسيد  
  !..؟درنيافت كه جز خودنمايي خواست ديگري نميدارند

اينان را اگر انـدك     . كسيكه بيك كاري دلبستگي دارد راه آنرا پيدا كند        : گفتيم و دوباره ميگوييم     
سود مردم را خواسـتندي     )  پنجاه در صد باشد    اگر چه (دلسوزي بحال توده بودي و از كوششهاي خود         

اين را هركسي داند كه از اين كتاب نويسيها و پراكنده كوشـيها هـيچ               . بيگمان راه كار را پيدا كردندي     
بايـد نخـست    سودي نتواند بود و اگر كساني به راستي آرزومند نيكخويي و رستگاري مـردم ميباشـند                 

 همه خود آن كسان زراي رفتار و كردار داده شود كه پيش ايكراه روشني درميان باشد و دستورهايي ب
 پذيرند و بكار بندند و سپس پاكدالنه آنها را بمردم ياد دهند و همگي يك سخن گويند و هرگز دربنِد

آنانكـه  .  اين چيزي نيست كه كساني آرزومند نيكي توده هـا باشـند و ايـن را نداننـد                  .من و تو نباشند   
 را باين راهها نميزنند خود دليل است كه جز دربند خودنمايي نيستند و ايـن                نميدانند و هيچگاه خود   

  .ناداني ديگري از ايشانست كه دعوي دلبستگي به نيكي توده مينمايند
لـيكن  . كدام از اينان برسيد ناله از پاشيدگي خويها مي دارند و از مردم گله مـي نماينـد                  شما بهر 

اگر مي خواهيد دروغشان آشـكار گـردد پيـشنهاد    .  آگاهي ندارد اينها دروغ است و دلهاشان از آن     ةهم
د ده تن از شما فراهم نشينيد و يكرشته خويها و كارهاي نيك را برگزينيـد كـه پـيش از                     يكن كه بياي  

چنـين  .  خودتان آنها را بكار بنديد و سـپس همگـي يكـدل و يكزبـان بـرواج دادن آنهـا كوشـيد                      ههم
  !اسخي مي شنويپيشنهادي را بكن تا ببيني چه پ

 ة نيكخـويي يـا بگفتـ      ةچنين انگاريد كه كـسي از اينـان كتـابي دربـار           : دليل ديگر ياد كنيم      يك
 ة ديگري پيش از شما كتابي دربار      خودشان در اخالق مي نويسد و شما باو آگاهي دهيد كه فالن كسِ            

 ديگـري نويـسيد     بهتر است شما بجاي اينكـه كتـاب       «  خويها نوشته و چنين پيشنهاد كنيد كه         نيكِي
زيـرا  . همان كتاب او را گرفته برواجش كوشيد كه هم رنجتان كمتر شود و هم اثـر كـار بيـشتر گـردد               

 مردم هنگاميكه ببينند شما پاكدالنه كتاب كس ديگـري را رواج مـي دهيـد بيگمـان تكـان خورنـد و                     
ا بـاين پيـشنهاد شـما       آيا گمان مي كنيد آقاي پيـشو      » بآساني خويهاي نيك را ياد گيرند و بكار بندند        

  .   اين كسان نرسيده و نخواهد رسيدةبيگمان ندهد و هرگز چنين چيزهايي به انديش !.گوش دهد؟
  : بيگمان اگر كسي چنان پيشنهادي به يكي از ايشان كند ازو برنجد و شـايد چنـين پاسـخ دهـد      

يـا بـسا از     » !..ي نويـسم؟  من ميخواهم خودم كتـاب    !.. من با فالن كس چكار دارم؟     !.. چه ميگويي آقا؟  « 
  !»من ميخواهم خودم براي توده يك نيكي كنم« : ناداني نكته را هيچ درنيافته چنين پاسخ دهد 

بارها اين مثل را نگاشته ايم كه كسي اگر بشنود ديهي در كنار رودخانه اي نهاده و نياز بيك پلي                    
 گـچ و   ورفته پلي در آنجا بسازد و پولدارد كه مردم از روي آن آمد و شد كنند و بر آن شود كه بديه        

لكار و كارگر همراه برداشته بآنجا رود ولي چون برسد ببيند يك مرد نيكوكار ديگري بساختن                ِگآجر و   
 مـرد   نآ نه اينست كه از پيش آمد شادمان گرديده و بر         !.. پل پرداخته است آيا اين كس چه مي كند؟        
  ود برده باو واگزارد كه پل را هرچه بهتر و استوارتر نيكوكار سپاس گزارد و آنچه آجر و گچ با خ
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پديد آورد ، و يا اگر اين را نكرد و خواست خودش بكار جداگانه اي برخيزد ايـن نيـز راه را گرفتـه بـه             
ليكن اگـر ايـن مـرد بجـاي         . پيراستن و هموار ساختن آن پردازد ، و يا چشمه اي براي ده بيرون آورد              

 و اين نيز پل ديگري پهلوي پل آن مرد نيكوكار پديد آورد آيا مردم او را                 اينكارها بهمچشمي برخاست  
  . دردمند را اندازه گيريدجا معني كار اين پيشوايان خودنماِينيماز ه!..  خيره سر نشناسند؟ةيك ديوان

  در اين مدت ما آنچه آزموديم آنست كـه اينـان هيچگـاه سـپر نيندازنـد و شكـست بـروي خـود                        
 ميدانم برخي از آنان چون باين گفتارها خواهند برخورد بجاي آنكـه گمراهـي خـود را                  نيآورند ، و من   

وان گردند و براه آينده اين بار رنگ ديگري بسخن داده و خود را بـراه رنـدي                 ستُدريابند و بخطاشان خَ   
 ايـن چيزهـا كـه ايـن       !.. مگر اين ميخواهد مردم فرشـته شـوند؟       ! اي بابا   «  : زده چنين خواهند گفت     

زندگاني نبرد اسـت و هـركس       . جهان هميشه چنين بوده كه هست     !.. ميخواهد در هيچ جا پيدا نشود؟     
  پيغمبـران هـم تنهـا بـراي خـود          « : پاره اي از ايشان گستاخانه چنين گويند        . »تنها براي خود كوشد   

  .ده مي شوداينها سخنانيست كه بارها از دهان ها شني! »...مي كوشيدند چيزهاي ديگر همه بهانه بوده
اينان زيان تباهكاري هاي خود را نميدانند و از اين آگاه نيستند كه آنچه مردمان آسيا را بـي ارج                

  .ساخته و سرافكنده و درمانده گردانيده همين تباهكاري هاست
اين از آن بهانه جويي هاست كه دزدان و راهزنان نيز           » ...جهان هميشه چنين بوده   « : مي گويند   

نگـاهي بتـاريخ   . يچارگان سري بلند كرده نگاهي بجهان كنيد تا بدانيد چها پـيش مـي رود             اي ب . دارند
  .كنيد ببينيد چه دسته هاي پاكدلي هميشه برخاسته و چه كارهاي بزرگي را انجام داده اند

اگر فرصت خواندن تاريخ ديگر را نداريد همين تاريخ مشروطه را كه مـا مـي نگـاريم بخوانيـد تـا              
 آنكه من و تو نمي شناختند       ة پاكدلي و مردانگي و در ساي      ةتارخانها و يفرمخانها در نتيج    سبدانيد كه   

 آلـودگي و خودخـواهي   ةآن كارهاي بزرگ را انجام دادند ولي بهمان زاده ها و فالن الملك ها در ساي     
  .آنهمه زيانها را بكشور زدند و خود نيز جز رسوايي و بدنامي بهره نبردند

  
  ٭٭٭

  
  در يكي از شهرهاي بيرون از ايران از چند سال پيش دسـته اي              : كنيم    ديگري ياد مي   باز گواهي 

  اينـان پـيش خـود بنگهـداري ديـن          . پديد آمده كه گويا چند صد تنـي بـآن پيوسـته انـد             ) جمعيتي(
مي كوشند و با بيديني نبرد مي كنند و يكي از كارهاي ايشانست كه ساالنه در ماه ربيع االول كتـابي                     

بدينسانكه هشتاد و نود تـن هركـدام گفتـاري بـدلخواه خـويش در سـتايش اسـالم و              . ي كنند چاپ م 
. پيغمبر اسالم مي نگارند كه همگي آنها را در يكجا گرد آورده كتابي مي كننـد و بچـاپ مـي رسـانند                      

او  دانـش و جايگـاه     ة با ستايشهايي از انداز    ١ليكن بايد هر گفتاري بنام نويسنده اش باشد و پيكره اش          
  .در باالي گفتار آورده شود تا خواننده او را نيك بشناسد

 
١ عكس ـ و= ـ پيكره 
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براي پشتيباني از ديـن     « : اگر از خودشان پرسيم خواهند گفت       !.. اينان اين كار را چرا مي كنند؟      
آيا مـا   !. ليكن آيا اين راست است؟    . ، و شايد كساني از درون دل همين باور را دارند          » و نبرد با بيديني   

  :بهتر است چگونگي را بسنجيم و بيازماييم !.. ر كردن؟نيز توانيم باو
 كار نيست كه اين راِه« چنين انگاريم كسي با آن نويسندگان فراهم نشيند و چنين پيشنهاد كند 

از اين گفتارهاي پراكنده كه هريكي بـدلخواه از راه ديگـري درآمـده و چيزهـاي            . شما پيش گرفته ايد   
 ةهريكي از شما بنوشته هاي ديگران ميخندد و جز بنوشـت          .  نيآيد ديگري مي نويسيد نتيجه اي بدست     

اگر شما ميخواهيد راستي را كاري انجام دهيد باري نخست خودتان فراهم نشسته             . خود ارج نميگزارد  
  بنويـسيد  ) جمعيـت (و باهم گفتگو كرده سخن يكي سازيد و آن زمان گفتاري يا كتـابي بنـام دسـته                   

آيـا ايـن    »  در ميان باشد ، و همگـي دسـت بهـم داده همـان را رواج دهيـد                  بي آنكه نامي از اين و آن      
  . ديگري آورندةيكي بهانبيگمان نپذيرند و هر!.. د؟نپيشنهاد را پذير

اينان اگر راستي را درپي     . كسيكه بيك كاري دلبستگي دارد راه آن را پيدا كند         : دوباره مي گويم    
. فتندي كه دينـي درميـان نمانـده تـا ايـشان نگهدارنـد      نگهداري دين بودندي انديشيدندي و اين دريا   

دانستندي كه امروز بدترين گرفتاري شرق همان كوشش هاي دلخواهانه و پراكنده ايـست كـه كـرده                  
آيا ستايش هاي پياپي از اسالم و پيغمبر اسالم چه گرهي از كار تواند گـشود و جـز اينكـه                     . مي شود 

 ديگـري توانـد     ة درد ها و گرفتاريها باز مانند چه نتيجـ         ة چار مسلمانان دل خود را بآن شاد كنند و از        
  !.داد؟

  ماند كه خاندانيكه به نـداري افتـاده انـد و سـخت گرفتارنـد بجـاي كوشـش و                     آيا اين بدان نمي   
چاره جويي بستايشهاي گزافه آميز از گذشتگان خود پردازند و دل هاي خود را بـآن خـوش كـرده در                     

  !..پي هيچ كاري نباشند؟
 اين كارها چه در ايران و چه در شـهرهاي ديگـر جـز از راه هـوس بـازي و                     ةس پيداست كه هم   پ

  همـين نادانيهـا  هـرِ كساني از اينان چندان سرگرم و گرفتارنـد كـه زنـدگي را جـز ب       . خودنمايي نيست 
 ةز شمارزمانيكه ما بنگارش پيمان آغاز كرديم با آنكه ا. نميخواهند و همه را نيز مانند خود مي پندارند   

نخست در ديباچه نوشتيم كه اين مهنامه از براي باز كردن يكراهي بروي جهانيان اسـت و گفتارهـاي                   
 پراكنده از كسي نخواهد پذيرفت و كساني اگر چيزي نويسند بايد يا گفته هاي ما را پذيرفتـه گـواهيِ                   

انـستيم جلـو هوسـهاي نـاداني را     پاكدالنه دهند و يا اگر ايرادي دارند آنها را نگارند ـ با اينهمه مگر تو 
همينكه مهنامه پراكنده گرديد پياپي نوشته فرستادند شـعرهاي بيهـوده آوردنـد ، هركـسي                . ؟بگيريم
 شگفت آن بود كه مـردي از بغـداد گفتـاري درازي            . ست خود را در دست گرفته رو بما آوردند        كاالي پ

 ةبقلـم مـصلح شـهير عالمـ      « : گاشته بـود    فرستاد كه در باالي آن در دو سطر درازي لقبهاي خود را ن            
ما سخت مي افتاد و تا چـه انـدازه            ببينيد اين نادانيها تا چه اندازه بر       .»..... كبير فيلسوف اسالم معالي   

  .در رنج اين پستيها مي بوديم

 ١٠٤



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

مردان بدنهاد در جاييكه ميبايست آواز بآواز ما اندازند و راستي پرستانه بما يـاري كننـد بـا ايـن                     
  .نيهاي پست ما را مي آزردندنادا

بدتر از اينها آنكه كساني نگارش هاي ما را دستاويز ديگري براي خودنمايي مي پندارند و آنهـا را                   
اين بتازگي رخ داده  . سر منبرها سخن مي رانند     گرفته و برنگ ديگري انداخته گفتار مي نگارند و يا بر          

»  بودم فالن نامه نويس آن را بنام خود چاپ كرده          گفتاري نوشته « : كه جواني نزد من آمده مي گويد        
 ارجداري بود بـه ايـن عنـوان نوشـته           ةگفتار هم در زمين   « : دوباره آغاز سخن كرد     . من پاسخي ندادم  

ندانستم به جوان نادان چه پاسخي دهم و ناگزير شده از نزد خود دور       » سخن از بهر معني است    : بودم  
  .راندم

 ةو با ياوه بافان بـه نبـرد برخاسـتيم جـز دسـت             » سخن از بهر معني است    « : آنروزيكه ما نوشتيم    
ولي كنون آن گفته هـا را گفتـار       . اندكي بياري ما برنخاست و ديگران پست نهادانه بخاموشي گراييدند         

مي كنند و از دست همديگر مي ربايند ، و از بس آلوده و نادانند مي پندارند چنين بايـستي بـود و از                        
  .د شرم نكرده داستان نزد ما مي آورندسياهكاري خو

خودنمايي يكي از بيماريهاسـت كـه امـروز بـسياري ـ بلكـه       . ميبسخن بيش از اين دامنه نميده
 ما ميدانيم آنان باين آساني دسـت نخواهنـد          .ـ از پيش افتادگان و سرجنبانان بآن گرفتارند        بيشتري

ه هـست مـا نيـز روي سـخن را بـا ايـشان        چيزيكـ .برداشت و جلو هوسهاي ناداني را نخواهند گرفـت       
مردانـي كـه دل از درمانـدگي و    نميداريم و بيش از همه براي آگاهي يكدسته مردان بخرد و پاكدل ـ  

اينها را مي نگاريم تا پاكدالن اين نادانيها را نيك شناسند . ـ مي نگاريم زبوني شرقيان پردرد مي دارند
  .نگزارندو ديگر ارجي باين كسان و كارهاي ايشان 

اين پراكنده كاريها كه امروز رواج دارد ، و هركسي بدلخواه كار ديگري مي كند و سخنان ديگري 
 درمانـدگي و    ةرا رواج مي دهد سراپا گمراهي و سراپا تباهكاريست ، و بي پـرده مـي گـويم كـه مايـ                     

 اينجا مي خواهيم در.  ما از اين زمينه سخن گشاده تر و درازتر خواهيم راند.سرگرداني شرق همينست
  .  بس سختي مي باشدبگوييم كه انگيزة آن پراكنده كاريها جز خودنمايي نيست و آن بيمارِي

م روشن گردانيم كه يك حال بس بيمناكي كه هر غيرتمندي بايد تنش از يـاد آن لـرزد                  يميخواه
اله و شـصت    ودكانه اي كه مردان پنجاه س     كهوس هاي   . ماية آن جز يكرشته هوسهاي كودكانه نيست      

  .ساله بآنها گرفتارند
از خودخواهي ما بارها سخن رانده ايم و سپس نيز . بايد دانست خودنمايي جز از خودخواهي است 

ي بـيش از    يخودنمـا ولـي   . اين ريشه دارتر از خودنمايي است و انبوه مردمان بآن دچارند          . خواهيم راند 
  . جنبنده استةهمه گريبانگير يك گروه پيش افتاد

  ن كـه هركـدام آگاهيهـايي از اينجـا و از آنجـا ، و از كهنـه و از نـو ، از سـودمند و زيـان آور                               اينا
پردازند و بدينـسان نادانيهـا       توانند برداشت بخودنمايي مي    فراگرفته اند چون سود ديگري از آنها نمي       

  .بار مي آورند

 ١٠٥



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

كسان بـسياري بـاين   . تهم بايد دانست كه خودنمايي تنها با گفتار نوشتن و كتاب پرداختن نيس        
ن راست گرفتـه بخـود بالنـد و         دبسنده ميكنند كه در اين نشست و آن نشست بسخناني پردازند و گر            

  .اينان همه بيمارند. خود را دانشمند نشان دهند
راست است ولي هر آنچـه در       : مي گويم   . خودنمايي در نهاد آدمي نهاده است     : كساني مي گويند    
ما اين را روشن ساخته ايم كه آدمـي چـون سرشـت جـاني و سرشـت                  .  است نهاد آدمي نهاده نه نيك    

م دارد يكرشته دريافت ها و درخواستهاي ناستوده درو هست كه بايد تا تواند جلـو آنهـا را                   أرواني را تو  
  .خودنمايي نيز از آنهاست و از اينرو ما آن را هوس مي ناميم. گيرد

خودشان آن را پنهان ميدارند و نـام ديگـري بـرويش            شما مي بينيد كسانيكه باين درد گرفتارند        
چنانكه گفتيم اگر از اين كسان كه بنوشتن يا بگفتن خودنمايي مـي كننـد بپرسـيد چنـين                   . ميگزارند

كمتر يكي از ايشان راستي را بگردن گرفته خستوان گردد كه هوس            . گويند كه بسود توده مي كوشند     
اين دليل اسـت كـه خودنمـايي جـز يـك هـوس               .ازه نمي باشد   درپي نام و آو    زاو را بكار واداشته و ج     

  .كودكانه نيست
همين هوسبازيها بزرگترين زيان را درپي خود مي دارد و          از آنسوي شما اين را نيز بينديشيد كه         

 آيا رواست كه ما بعنوان آنكه خودنمايي در نهاد آدمي نهاده از چنين .ببهاي بدبختي شرق سر مي آيد
  !.. جلوگيري نماييم؟زيان بس بزرگي 
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  بيماريها
  ـ٢ـ

  
 انبوهي بآن گرفتارند سخن راندم ولي زيانهـاي آن را بـاز ننمـودم و                ةاز خودنمايي كه امروز دست    
  :اينك در اينجا بآن مي پردازم 

آنانكه امروز گفتار مـي نويـسند و        . ـ زيان خودنمايي بيش از همه بخود گرفتاران آن بيماريست         ١
ب مي پردازند و سخن مي رانند و شعر ميسرايند و پند مي آموزند ، از پير و جوان چنـان سـرگرم                       كتا

 هيچ چيز ديگري نمي كنـد و ديوانـه وار همـه چيـز را لگـدمال             ١هوسبازيهاي خود هستند كه پرواي    
  .نادانيهاي خود مي گردانند و اين از دشوارترين كارهاست كه كسي يكي از آنان را براه آورد

نين انگاريد جواني از آشنايان شما نويسنده است و گفتارها نويسد و شما با او بـسخن در آمـده     چ
تا كنون چه نتيجه پيـدا شـده كـه پـس از ايـن پيـدا       ! از اين كار تو چسودي تواند بود؟      « : مي گوييد   

 كـه ايـن     كمتر خواهـد بـود    » ...يكجوان بايد پيش از همه بخود پردازد و خود را درست گرداند           !. شود؟
  .گفته هاي شما درو اثر كند و او را از آن ناداني باز گرداند

 از پاسـخ     ، من بارها آزموده ام با كسي كه از اينان گفتگو مي كنم و زشتي كارشان را مي فهمانم                 
درميماند و باز بآساني نمي تواند از هوسبازي دست بردارد و چون سخن درميان گفـت و شـنيد بهتـر                     

  :نجا برخي از آنها را ياد مي كنم روشن گردد در اي
پارسال ماليي نزد من آمد و چون نشست كاغذي از جيب خود بيرون آورد و رو بمن كرد چنـين                    

: گفـتم   »  ... ديني است  ةگفتاري نوشته ام و آوردم شما آن را چاپ كنيد چون پيمان يك نام             « : گفت  
 داده ام كه امامـان مـا از بـودن ميكـروب             نشان.  ارجداريست ةزمين« : گفت  . در چه زمينه نوشته اي؟    

  امـام علـي بـن الحـسين دشـمنان خـود را نفـرين               . آگاه بوده اند و در سخنان خود آن را ياد كرده اند           
اينسخنان را بيست سال پـيش از       : گفتم  . »خدايا وبا را در آبهاي ايشان درآميز      : مي كند و مي فرمايد      

  . كهنه شده و بهتر است شما نيز رها كنيدولي اكنون ديگر. اين در تبريز مي شنيدم
بايد چيزهـاي   .  ريشخند و سركوفت نتواند بود     ةاينها ارزشي در پيش دانش و خرد ندارد و جز ماي          

وانگاه يكي از ماليان كتابي در اين باره نوشته كه چـاپ شـده و بـه                 . دانشي را بدانشمندانش واگزاشت   
و چون ديدم پافشاري مي نمايد و از اين سخن مـن            . نيدفارسي نيز ترجمه يافته باري بهمان بسنده ك       

ترا آن بهتر كه نخست معني دين را بـداني و خـود را درسـت    : دلگير شده بدليل آوري پرداخت گفتم      
 نه تنها تو هـزاران ديگـران آن را          .بيگمان نميداني : گفتم  . مگر من معني دين را نميدانم     : گفت  . كني

  آن امامان را كه : از تو پرسش ديگري دارم . ز تو معني دين را بپرسممن نيز نميخواهم ا. نميدانند

 
توجه ، اعتناء ـ و= ـ پروا  ١
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اگر قـرآن   , گفتم  » آري اجتماع علماء است   « : گفت  !.. آگاه مي بودند؟  ) غيب(مي گويي مگر از ناديده      
خـدا   نميگويم بشما گنجينـه هـاي     « : خوانده بودي مي ديدي كه خود پيغبر اسالم آشكاره مي گويد            

اگـر ناديـده را دانـستمي سـود         « : در جاي ديگـري مـي گويـد         ١» ناديده را نمي دانم   نزد من است و     
 اگر تاريخ خوانده بودي اين ميدانستي كه در يكي از سـفرها كـه عايـشه همـسرِ                  ٢.»بسياري داشتمي 

پاك پيغمبر همراهش بود او را در بيابان گزارده و كوچيدنـد و پيغمبـر آن را ندانـست تـا در فرودگـاه        
پس ببين چـه انـدازه از       . چه رسد بنوادگان او   .  پيغمبر اسالم است   ةاين دربار . ز آن آگاه شدند   ديگري ا 

  .و همچون عاميان يكرشته پندارهاي گزافه آميزي را گرفته ايد و آن را دين ميناميد راستي ها بدوريد
  گفـتم امـام   . چون باين گفته هاي من هيچ پاسخي نتوانست شرمنده گرديـد و انـدكي نـرم شـد                 

علي بن الحسين مي بايست يا از ناديده آگاه باشد و يا ميكروب را از راه دانش جستجو كرده و بدسـت             
گذشته از بيپايي اين زيان     . آورد ، و چون هيچيك نيست پس پيداست كه اين سخنان بيكبار بيپاست            

 امـروز خـود     ةمردم را با اين سخنان سرگرم مي سازيد و نميگزاريـد در انديـش              را هم با خود دارد كه     
 گرفتيم كه امام علي بن الحـسين از ناديـده آگـاه بـوده و از بـودن                   . بدبختي ها كوشند   ةباشند و بچار  

آيـا  !..  كـدام درد را توانـد كـرد؟        ةچار!.. ميكروب آگاهي داده امروز چه سودي از آن مردم را تواند بود؟           
ري بسخت ترين حالي افتند و شـبها را          ناداني نخواهد بود كه از ندا      مثل شما مثل آن خاندان تيره روزِ      

ه بسر آرند با اينحال همواره گفتگو از دارايي و توانگري پدران هزارساله خـود سـرايند و دلهـاي                    نگرس
 درماندگي خود كوشند سرگرم ايـن       ةخود را با آن خوش گردانند و بجاي آنكه دست بهم دهند و بچار             

رتري فروشند كه ما چنان پدراني داشته ايـم ، و بدينـسان   داستانها باشند و بآنها بنازند و بهمسايگان ب       
  !..زبان سركوفت و ريشخند همسايگان را بخود باز كنند؟

 آن را گرفته و بگمان خود با دانش هاي نوين           ةرا پيدا كرده و يك جمل     » خبري« وانگاه شما يك    
ي كشيد و هيچ نمي انديشيد      سازگار يافته بدينسان بخود ميباليد و آن را گفتاري كرده برخ فرنگيان م            

 كنون اگر يكي  ،كه بسياري از فرنگيان زبان عربي را مي دانند و اين كتاب ها در دست آنان نيز هست                
از ايشان همان كتاب ها را جستجو كند و هـزاران خبرهـاي سـراپا رسـوايي را بيـرون آورد و برختـان        

يـا  !.. اين داستان جابلقا و جابلسا چيست؟     : اگر يك فرنگي بپرسد     !.. بكشد آيا چه پاسخي خواهيد داد؟     
يـا  !.. يا بگويد اژدها در آسمان چهارم چـه كـار مـي كنـد؟             !. اگر بگويد خضر سه هزارسال زنده مانده؟      

اين !.. آيا چه پاسخي باو داريد؟    !.. داستان قطارهاي شتر با بار كتاب در آسمان چه معني دارد؟          : بگويد  
ان خبر يكي را گيريد و از آن هم آغاز و انجـامش بيندازيـد و تنهـا                  چه هنريست كه شما از ميان هزار      

  وانگاه شما.  ريشخند استةاينها ماي: دوباره مي گويم !.. يك جمله را عنوان كرده بدانشمندان بنازيد؟

                                                           
. در دو جا تكرار يافته است.»قل الاقول لكم عندي خزائن اهللا وال اعلم الغيب«     ١ـ

٢ـ   »لو كنت اعلم الغيب الستكثرت من الخير و ما مسني السوء « 
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امـروز ايـن    .  دردهـاي امـروز باشـيد      ةرا امروز آن بهتر كه از گذشته بيكبار چشم پوشـيد و در انديـش              
  .گريبانگير مردم شده بچاره آن كوشيدپراكندگي كه 

اين ها را كه باو سرودم و پاسخي در برابر اينها نداشت برخاست و رفت ، با اينهمه دست از هوس                     
خودنمايي برنداشت و چنانكه دانستم گفتار خود را بچندين جاي ديگـر نيـز بـرد كـه شـايد بچـاپش                      

  .غاز نمودو آنگاه در پيش يكي از آشنايان گله از من آ. رسانند
اين نمونه ايست كه چگونه اينان آلوده ميشوند و نمي توانند دست از هوس بازي بردارنـد و همـه      

 آن سخناني كه من باين مـرد گفـتم اگـر روانـش بيمـار نبـودي همـه را                     .چيز را فداي آن مي سازند     
  .پذيرفتي و پي كارهاي خود رفتي

واهش مـي كنـد كـه آن را بخـوانم و اگـر              يكمرد ديگري چند ماه پيش گفتاري آورده و از من خ          
.  بغـداد  ة مستنـصري  ة مدرسـ  ةمي پرسم در چه زمينه است؟ مي گويد دربار        . غلطي دارد درست گردانم   

يك مدرسه چه ارجي دارد كه تو در پيرامون آن گفتار نگاري و من نيز غلط هاي آنـرا درسـت                     : گفتم  
. زرگي بوده كه پانصد طلبه در آن جا ميگرفته اند         يك بنياد بس ب   !.. چه ميفرماييد؟ « : گفت  !.. گردانم؟

در پهلويش خانقاهي بوده كه پانصد صوفي در آن نشيمن داشته اند و همگـي اينـان روزي خـود را از                      
  شـما كـه خودتـان بتـاريخ ارج         . يك دانشكدة تاريخي بس ارجداري بوده اسـت       . مدرسه مي گرفته اند   

بهتر است كه كمي با شـما سـخن         : است مرا درنيافته گفتم     ديدم خو » ...مي گزاريد و آنرا مي پسنديد     
داستان اين مدرسه را بارها خوانده ام و چون يك بنياد بس شومي بوده اينست از شنيدن نـامش                   . رانم

  .آزرده ميشوم
 بغـداد  ةهنگاميكه چنگيزخان بايران آمد و در ماوراء النهر و خراسـان آن كـشتارها را كـرد خليفـ     

آنزمـان همگـي اينهـا      با آنكه   . مردم بغداد نيز همه خاموش نشستند     .  تكاني بخود نداد   دين اهللا لالناصرا
 نيز پس از اندكي باو پيوسـت      ظاهر لدين اهللا مرد و پسرش    ا سپس چون ناصر   .يك كشور شمرده ميشد   

و مستنصر خليفه گرديد و در اينميان مغوالن نيز بسراسر ايران دست يافتند و بخود عراق بيم سختي                  
ت مستنصر در جاييكه مي بايست هرچه در گنجينه ميداشت به شمشير و نيزه و افزار جنگ دهد ميرف
 مردم از فقيه و صـوفي و ديگـران از درس و سـختي كـشي و                  ة پيكار گردد و هم    ةر آرايد و آماد   كو لش 

 ـ  براي نگهداري زنان و فرزندان خود آمـاده ايـستند   ديگر كارها دست برداشته جنگجويي ياد گيرند و
بجاي اينهاست كه خليفه مستنصر بساختن آنمدرسه پرداخته و پول بـس هنگفتـي در راه آن بيـرون                   

  . ابن عبري بنياد بي مانندي بود و سيصد فقيه در آن درس مي گفتندةريخته است كه بگفت
اين خود نمونه است كه چگونه مردم معني دين را نمي فهميده اند و چگونه غيرت و مردانگـي را                   

چنـد سـال پـس از آن هنگاميكـه هالكـو ببغـداد دسـت يافـت                  . ال نادانيهاي خود ميساخته انـد     پايم
چنـين  . كوچكترين سودي از آن مدرسه و از فقيهان و طالبانش ديده نشد و خود نتوانستي ديده شود                

  نميدانم را درست گردانم و من آن را نوشته اي و ميخواهي من نيز آنةبنياد شومي است كه تو تاريخچ
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اينها درست است ولي من هم « : پاسخي كه داد اين بود !.. يجه اي را از اين كار خود ميخواهي؟      تچه ن 
   .»رنجي برده ام و ناچارم اين را چاپ كنم
  يك زشتي ديگر آنـان اينـست كـه چـون خـود سـرگرم ايـن               . از اين گفت و شنيدها فراوان است      

بارها اين گله را كرده ام كه در نگارش پيمـان           . ارندبيهوده كاريها هستند همه را نيز از ردة خود ميشم         
ينست كه كساني اين نامه را نيز از شمار ديگر نامه ها مي گيرند و مرا كـه                  م ما ه  ييكي از ناآسودگيها  

 اين نادانيشان ة آن مي باشم نويسنده اي همچون يكي از خودشان مي پندارند و نتيج  ةدارنده و نگارند  
در . رشك و همچشمي درمي آيند و دسته اي بآرزوي همدسـتي مـي افتنـد              آنست كه دسته اي از در       

اين چند سال هركس كه اندك بهره از خرد داشته اين فهميده كه ما بباز كردن يكراهي بـروي شـرق                     
در اين پنج سـال مـا يـك    . برخاسته ايم و اين نگارشها سراسر كوششهاييست كه در آن راه مي نماييم 

روي آن ايـستادگي نمـوده و پـرواي          ننگاشـته ايـم و هرچـه گفتـه ايـم بـر            جمله را بهوس و دلخـواه       
 ديگـران بهيـاهو      ، نيرومندترين كسان را نكرده ايم و چندين زمينه را كه دنبال كـرده ايـم در همگـي                 

برخاسته اند و در همگي گفته هاي ما راست بوده و پس از ديري همان هياهو كنندگان خودشان آنها                   
  !..كدام نويسنده تاكنون چنين بوده است؟!.. ا اينها نويسندگيست؟آي. را پذيرفته اند

در سال نخست پيمان چون از اروپـاييگري سـخن ميرانـديم كـسان بـسياري گفتـار در آن بـاره                      
جواني از گيالن شـعرهاي بـس درازي در نكـوهش اروپاييـان           . فرستادند و سخنان شگفتي بقالب زدند     

خواست ما نكوهش   پاسخ داديم كه    .  پيش ما فرستاد كه چاپ نماييم      ناميده» اروپانامه« سرود و آن را     
 و بهرحال اين سخن نچنانست كه شاعر نيز بـآن           اروپاييان نيست ما از آيين زندگاني گفتگو مي داريم        

  !.. جوان بلهوس تا چندين بار پاسخ نشنيد مگر دست برداشت؟. پردازد
اينكه يكـي براهنمـايي جهـان       .  خوي آدميست  هريترينبارها يادآوري كرديم كه راستي پرستي گُ      

ايـن پاكـدلي و     ،  ن پاكدالنه و جوانمردانه باو ياري نماينـد و پـشتيباني دريـغ نگوينـد                ابرخيزد و ديگر  
شما نيز از . جوانمردي خود جايگاه بس بلندي دارد و بهترين دليل بر بزرگي روان و خرد آنكسان باشد       

در همه جا راه اين بوده و تنها از اين راهـست كـه يـك    . اين در بياييد و پاكي گهر خود را نشان دهيد      
  .توده پيش رود

 نيك نخوانده و نفهميده بآرزوي همچـشمي        اين چيست كه بسخنانيكه ما برخاسته ايم شما هنوز        
آخـر  !.. چه سـودي از ايـن توانـد بـود؟         !.. افتيد و يكرشته سخنان پوچي را بقالب زده پا پيش گزاريد؟          

چـشده كـه در راه آدميگـري    !. چشده كه شما تا اين اندازه از خوي و دريافت مردمـي دور شـده ايـد؟         
  !.نسان چابكسوار مي باشيد؟يداني بدبدانسان پياده و پا شكسته و در راه پستي و نا

يكدسـته نيـز چنـين پنداشـتند كـه چـون            . بارها اين يادآوريها را كرديم و كمتر سودي ديـديم         
نويسنده اند بايد بنگارش هاي ما پاسخ نگارند و بي آنكه نوشته هاي مـا را نيـك بخواننـد و بفهمنـد                       

ا كه خود اروپاييان مي پذيرفتند اينـان         گفته هايي ر   .بيكرشته سخنان بسيار پست رسوايي برخاستند     
  .نافهميده هياهو در پيرامون آن برانگيختند
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 آلودگي بهيچ راستي سر فرود نيآورنـد و پـرواي هـيچ             ةاينها نمونه ايست كه چگونه اينان در ساي       
  .از بهر يك دستمال قيصريه را آتش زنند:  عاميان ةبگفت. چيز را نكنند

 مثل مي آوريم از بهر آنست كه اينهـا را نيـك آگـاهيم و بهتـر و                   اينكه ما از سرگذشت هاي خود     
  .خوانندگان نپندارند كه از راه دلتنگي و كينه جويي اينها را مي نگاريم. آسانتر توانيم نگاشت

زيـرا  : زيان ديگر آن هم بتوده است       .      اين زيانيست كه از بيماري خودنمايي بخود آنان ميرسد             
دست هوس سپارده اند هر يكي آنچه خود پنداشته اند و يـا از اينجـا و از آنجـا    اينان كه سررشته را ب   

بدست آورده اند ، چه راست و چه دروغ ، چه نيك و چه بد ، بگوش مردم مي رسانند و بدينسان دلها 
  .را پر از انديشه هاي آشفته و پراكنده مي گردانند

راسـت اسـت و مردگـان       » رجعـت « رد كه   يكي گفتگو از اين ميدا    : شما همين امروز را بسنجيد      
 ةآن ديگري گفته هاي شـوپنهاور را دربـار  . هزارساله خواهند برگشت و كينه از يكديگر خواهند جست      

سـومي  . اينكه جهان سراسر ماده است و جنبشهاي آن ، و هرگز آفريدگاري نيست ترجمه مـي نمايـد                 
سخنان پر پيچ و تاب صوفيان را ببـازار         چهارمي  . گفته هاي غزالي را چاپ كرده بدست مردم مي دهد         

شـشمي  .  نگـارش مـي كـشد      ةاشك سيزدهم و بهرام سوم را برشـت       » كلمات قصار « پنجمي  . مي آورد 
  .همچنين ديگران هر يكي كاالي ديگري ببازار مي ريزد.  را معني مي كند١فارقاليت

ا پـيش از واپـسين      اگر كساني ديده اند پيش از زمان مشروطه در شـهرهاي آذربايجـان يكـروز ر               
چهارشنبه سال بازار مي گرفتند كه يكي از پرشورترين روزهاي سال بشمار مي رفت و اگـر كـسي در                    
آنروز بيك بازار يا ميداني در مي آمد مي ديد از هر گوشـه آواز ديگـري برميخيـزد و هركـسي كـاالي         

  .  بازار ميمانداين خودنماييهاي اينان بهمان آشفته. ديگري را بگوش خريداران مي رساند
زيـرا  . ولي مي بايد گفت يكي از زيان آورترين چيزهاسـت         . كساني زيان اينها را نخواهند دانست     

 خود مردم را سرگرم داشته نميگزارند بحال خود باشند و هر كوششي ةاينان با همين كارهاي بلهوسان
از آنسوي يكي   . ن را مي گيرند   كه براي راهنمايي مردم بكار رود و هر آوازي كه بلند شود اينان جلو آ              

از چيزهاييكه يك توده را گيج گرداند و درمانده سازد سخنان آشفته و پريشانست كه درميان ايـشان               
  .رواج گيرد

بارها اين مثل را زده ايم كه اگر سه تن در بيابان بر سر چهار راهي بايستند و يكدسـته راهـروان                      
يكـي   گم كـرده ايـد و هـر        ينان آواز بردارند كه شما راه را      كه بآنجا ميرسند و راهي را پيش ميگيرند ا        

ه و راه ديگري را به ايشان نشان دهند آن راهـروان درماننـد و هـيچ نداننـد                   تدست بسوي ديگري گرف   
كنند ، مگر كساني    در همانجا ايستاده ندانند چه كار       . بندند و بكدام سو برگردند    كار  بسخن كدام يكي    

  .خن هيچيكي از اينان گوش ندهندخود راه شناس باشند و بس
اگر كسي نيك سنجد از سي و اند سال پيش كه در ايران مشروطه برخاسته و روزنامه ها فـراوان                    

  .گرديده و اينگونه نويسندگي رواج گرفته زيان بسياري بر فهم ها و دريافت ها رسانيده است
 

١  نوشته اند ـ و) روح القدس(= گويا همانست كه در فرهنگها فارقليط ـ 
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  چهار پاية نيك و بد
  

 گردانيده و زبانشان را باز ساخته جدا نبودن نيك از بـد و              از چيزهاييكه ميدان را به بدكاران فراخ      
زيرا اينان كه خود بگناهان زيان آور بزرگي برخاسته اند آنها را بد نميـشمارند  . شناخته نبودن آنهاست  

 گناهكاري خود را پاك مينماينـد و بمـردم از در            ةو مردم نيز بدي آنها را درنمي يابند و اينست با هم           
چـه بـسا    . تري فروشي درمي آيند و با پيشاني باز زبان گشاده بديگران خرده مي گيرند             پندآموزي و بر  

رخ ميدهد كه مرديكه گناه بس بزرگي را كرده آن را گناه نشمارده بدسـتاويز چيزهـاي خـردي زبـان                     
  .بنكوهش ديگران باز ميدارد

نمانده و هـر گروهـي   امروز شما چون نيك نگريد خواهيد ديد پايه اي براي نيك و بد ميان مردم      
 سـود   ةروشنتر گويم جز از ديد    . چيزهايي را كه خود نمي پسندند يا مي پسندند بد يا نيك ميشمارند            

نيز خواهيد ديد هر زمان چيزهاي ديگري بد يا نيك شمرده ميشود            . نمايند و دلخواه خود داوري نمي    
  .و بهياهو مي افتد و سپس فراموش شده چيزهاي ديگري بميان ميآيد

اين خود گرفتاري بزرگيست كه نيك و بد بهم آميخته و پايه اي براي شناختن آنها باز نمانـده و                    
در جاييكـه نيكيهـا شـناخته نيـست         . با چنين حالي بسيار نابجاست كه ما از مردم چشم نيكي داريـم            

  !مردم چگونه توانند نيك باشند؟
 نماييم و پايه اي براي نيـك و بـد     از روز نخست يكي از خواستهاي ماست كه باين گرفتاري چاره          

مـي بـريم و     » آيين زندگاني « اينكه ما هميشه نام     . اين از كارهاييست كه بايد دين انجام دهد       . گزاريم
بد بخشي از آن خواهـد بـود و مـا بايـد جداگانـه از آن                  آن را از دين ميشماريم اين باز نمودن نيك و         

  آوريم تـا بخواسـتي كـه در ايـن رشـته گفتـار دنبـال               گفتگو داريم ليكن در اينجا اندك سخناني مي         
  .مي نماييم ياوري كند

  ةيكي از ديـد : بايد دانست بنيك و بد از چند راه توان درآمد و از چند ديده در آن توان نگريست                   
 پيشرفت كار جهـان ، و       ة آرامش و سامان زندگاني ، و سوم از ديد         ةآزادگي و پاكي روان ، و دوم از ديد        

 بديها آنـست كـه بـا پـاكي روان نـسازد و               اي زيرا پاره .  پايداري كشور و سرفرازي توده     ة ديد چهارم از 
 ديگر سامان و آرامش زندگي را بهـم زنـد و بـاز برخـي كـار                   اي  آن باشد و پاره    نشان پستي و آلودگيِ   

ا روشـن   ما در گفتـار خـود همـة اينهـا ر          . جهان را از پيشرفت باز دارد و برخي ماية نابودي توده گردد           
ولي ما در اينجا بيشتر از بـديها سـخن خـواهيم رانـد و بـشمردن نيكيهـا نخـواهيم                     . خواهيم گردانيد 

  .پرداخت
بايد دانست چيزهايي هست كه شايد در بيرون        .  آزادگي و پاكرواني سخن ميرانيم     ةنخست از ديد  

وان او نـسازد و هميـشه بـا         ولي ما نيك ميدانيم كه با آزادگي مرد و بـا پـاكي ر             . زياني از آنها برنخيزد   
   گدايي كردن يا خود را بگردن ديگران انداختن و دلقكي را پيشه گرفتن وً   م باشد مثالأپستي نهاد تو
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اينگونه چيزها شايد در بيرون زياني از آنها پديد نيآيد ولي بيگمـان بـا پـستي روان پيوسـتگي دارد و                      
واننـد كـرد و هـيچكس نيكنهـادي از ايـشان چـشم       كسانيكه به اينگونه كارها برخيزند دعوي نيكي نت     

يكمرد نيكنهاد اگر هم از گرسنگي بي توان افتد دست بگدايي باز نكنـد و آبـروي خـود                   . نتواند داشت 
.  سرفراز هرگز خود را بگردن ديگران نيندازد و هرگز به پيشه هاي پستي برنخيزد              ةيك مرد آزاد  . نريزد

د باين كارها برنخيزند و اگر كسي پست نبود و باينها برخاست            كسي تا پست نباشن   : ميخواهيم بگوييم   
  .بيگمان بپستي افتد و روانش آلوده گردد و ديگر هيچ چيزي چارة آن نتواند كرد

 مـردم بهتـرين داوري را       ةين شگفت كه در اين باره سرشت سـاد        ا. اينست بايد اينها را بد دانست     
چنـين انگاريـد مـردي در ديهـي بگـدايي           . كمتر خطا كنند   اينگونه بديها را آنان نيك فهمند و          و دارد

برخاسته و سپس آن را رها كرده و بشهر رفته و درس خوانده و دانشمند گرديده و براي ماليـي بديـه                      
 روستاييان پستي اين كس را از ياد نبرند و هميـشه او              ، بازگشته يا از شهر كدخدايي گرفته و باز آمده        

ولي اگر كسي در پيشآمدي بـزد       . مدي گدايي و پستيش را برخش كشند      را بد شمرند و سر هر پيش آ       
شته گرديده با آنكه اين خود گناهست و قانون ازو چشم نخواهد           كو خورد برخاسته و يكي در دست او         

پوشيد اگر آنكس پشيماني نمايد و بازماندگان كشته شـده را دل جويـد و خـشنود گردانـد مـردم ازو                      
ثالً مال گردد و يا كدخدا شود و بديه باز گردد مردم باو گرايند و گوش بـه                  چشم پوشند و اگر آنكس م     

با دريافت خـدادادي بـاين آشـكاري        . پندآموزي يا دستورهايش دارند و ديگر آن گناه را برخ او نكشند           
  . آن گناه و اين گناه گزارندةجدايي ميان

از ايـن رشـته     » اي نامردانه هوسه« دروغگويي و دغلكاري و دورويي و سخن چيني و چاپلوسي و            
مـا در اينجـا     . زيرا اينها گذشته از زيانهاي ديگري كه دارند دليل پستي روان نيـز هـستند              . گناهانست

ولي براي داوري تودة ساده دربارة اينگونـه        . نيازي بگفتگو از آنها نمي بينيم و اينست گزارده ميگذريم         
  :بديها مثل ديگري ياد ميكنيم 

 آرامش و ايمني نگاه كنيم راهزني زيان آورتر اسـت           ةدو گناهست و اگر از ديد     راهزني و دزدي هر   
 پـاكي روان و آلـودگي آن        ةلـيكن از ديـد    . و چه بسا در قانونها كيفر سخت تـري در برابـر آن گزارنـد              

م باشد و آنگاه در نهان و بـا تـرس و لـرز انجـام     أ زيرا اين با دروغ و نيرنگ تو  .بيگمان دزدي بدتر است   
اگر مثلي خواهيم بايد گفت دزدي كار روباه        .  و كاريست كه جز كسان بسيار پستي بآن برنخيزند         گيرد

  .و راهزني كار پلنگ است و پيداست كه پلنگ بهتر از روباه ميباشد
 ساده نگريد خواهيد ديد آنـان نيـز جـدايي           ةشما چون بداوري تود   و گناه است و     اين گوهر آن د   

 اينست كسيكه بدزدي برخاسته اگر هم پشيمان شود و باز گـردد و              .زارندبسيار ميان اين دو گناه ميگ     
 ة آزرم آنكس را دريده دانسته ديگر درو با ديد         ةسالها از روي آن گذرد مردم چشم از آن نپوشند و پرد           

ولي با راهزن اين سختي را ننمايند و اگـر          . پاسداري ننگرند و هرگز او را به بزرگي يا پيشوايي نپذيرند          
را بدكردار شمارند بدنهاد نشمارند و هرگاه راهزني باز گرديد و بنيكي گراييد چشم از گناه او پوشند                او  

  .و گذشته را برو نگيرند
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اين دريافت در توده بسيار گرانمايه است و بايد آنـرا ارجمنـد شـمرده هميـشه بـه پـرورش آن                      
  . انبوه ميباشدةين دريافت و داوري تودزيرا يكي از چيزهاييكه مردم را از پستيها باز دارد هم. كوشيد

ولي شما آنرا ببينيد كه گروه درس خوانده و پـيش افتـاده ايـن دريافـت را همچـون بـسياري از                       
.  ساده را نيز بحال خـود اندازنـد        ة ديگر از دست داده اند و بيخردانه مي كوشند تود          ةدريافت هاي ساد  

ان مغول نكوهش نوشتيم و اينان بهياهو برخاستند        در سه سال پيش هنگامي كه ما از ياوه بافيهاي زم          
بارها رخ داد كساني نزد من آمدند و بگفتگو پرداختند و من چون يادآوري كردم كـه ايـن كـسان كـه                   
شما بزرگ مي ناميد به پستيهاي بس زشتي برخاسته اند ـ ستايشگري كرده اند ، پول از ايـن و از آن   

   هوسـهاي نامردانـه     ةبـاز نداشـته انـد ، و بـسياري از ايـشان آلـود              خواسته اند ، زبان از دشنام و دروغ         
 گفتار كشيده و خـود را رسـواي         ةبوده اند ، و بدتر از همه آنكه اين پستيها و زشتي هاي خود را برشت               

من ناگزير  !.. در جهان كيست گناه نكرده؟    : جاويدان ساخته اندـ در پاسخ اين سخن چنين مي گفتند           
آري در جهان كسي نيست كه گناه نكرده ولـي از گنـاه تـا گنـاه                 : رخاسته بگويم   بودم بسخن درازي ب   

 يـن  عـامي فهـم داشـتيد و ا        ة مـردم سـاد    ةايكاش شما بانداز  : ناگزير ميشدم بگويم    . دوري بسيار است  
ميدانستيد كه اين گناهان كه اينان كرده اند نه تنها گناه بلكه پستي و بـي آزرمـي نيـز بـوده اسـت و        

  .يهايي درخور آمرزش نباشدچنين زشت
 آرامش زنـدگاني بـد اسـت آنهـا را همـه ميـشناسندـ از                ةچيزيكه از ديد  : بسخن خود باز گرديم     

دزدي و جيب بري و كاله برداري و زدن و كشتن و ويران كـردن و تـاراج نمـودن و كاغـذ سـاختن و                          
د آرامـش و ايمنـي از ميـان         اينها چيزهاييست كه اگر جلوگيري نـشو      . گواهي دروغ دادن و مانند اينها     

 و بهـر يكـي كيفـري      داينست قانونها اينها را گناه شـمار      . برخيزد و مردم نتوانند در يكجا زندگي كنند       
 ةتنها اين را مينگاريم كه پيش ما هر دغلكاري گناهست و ماي           . گزارد و ما را بگفتگو از اينها نياز نيست        

 الً كسيكه وام از كسي ميگيرد و نوشته ميسپارد و يا داد           مث. نابساماني كار زندگاني و رنج مردم ميباشد      
 ستد كرده بدهكار مي ماند ولي سپس از در انكار در ميآيد اين كار او با دزدي يكسانست و بايـد آن                       و

  .را هم گناه دانست و كيفر داد و ما از اين در جاي ديگري سخن رانده ايم
بـاره بـسخن گـشادتري نيـاز اسـت ، اگـر كـساني         در ايـن   : پيشرفت كار جهان   ةاما بديها از ديد   
 كار و پيشه خوانده اند مي دانند كه ما زندگاني را بچه معني مي گيريم و كار و                   ةنگارشهاي ما را دربار   

اگر بسخن كوتاهي بسنده كنيم بايد گفت آفريدگار مردم را          . پيشه را تا چه اندازه ارجمند مي شناسيم       
ـ اينها    تابش آفتاب  نياين زمين و اين هوا و ا      . ه نهاده  در طبيعت آماد   كه آفريده دربايست هاي آنان را     

چيزي كه هست بايـد همـه       .  زندگي هستند و آدميان آنچه نياز دارند در اينها بسيجيد شده           ةسرچشم
  .كوشند تا دربايستهاي زيستن را از خوراك و پوشاك و دارو بسيجند و ديگر چيزها را آماده گردانند

ست كه آفريدگار آدميان را بيكار نخواسته است و اين قانون خداييست كه هركسي              اين خود رازي  
 كوشـشي كـه     ة شايستگي خدادادي و بانداز    ةبايد در پيشرفت كار زندگي دست دارد و هركسي بانداز         

  .بسود توده ميكند از داده هاي خدايي بهره مند گردد
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اييكه سودي از آنها بتوده نتواند بـود از         از اينجا پيداست كه بيكاري و مفتخواري و همچنين كاره         
امروز كمتر كساني ايـن     : نخست از بيكاري سخن ميرانيم      . خواست خدا بيرونست و خود گناه ميباشد      

باين . را گناه مي شمارند و اگر برخي با زبان چنان سخني مي گويند بيگمان دلهاشان آن را نميپذيرد
  .دشان اگر بيكارند شرمنده نميشونددليل كه بيكاران را خوار نمي دارند و خو

بيكاري گذشته از آنكه ستمگريست زيرا كسي كه بيكار مي نشيند خـود مـي خواهـد بـي آنكـه                      
كوششي كند از توشة زندگي كه ديگران آماده ساخته اند بهره جويد اين زيان را هم با خـود دارد كـه                      

يدارد ناگزير اسـت بكارهـاي نـاروايي        كسيكه كار و يا پيشه اي پيش نگرفته چون راه روزي درستي نم            
بدينسان كه اگر مرد بيباكيست بدزدي و جيب بري و كاله برداري پردازد و اگـر نيـست از در          . برخيزد

سالوسي درآيد و با فريبكاريها پول از مردم گيرد ، و يا چاپلوسـانه خـود را بتـوانگران بنـدد ، و يـا بـه                           
  . مانند اين برخيزدنيرنگبازيهايي از فالگيري و دعا نويسي و

از هزار سال بـاز هميـشه كـساني بيكـاري را دليـل              اينها زيان بيكاريست و شما آن را ببينيد كه          
 .نيكي و پارسايي شمرده اند كه نه تنها زشتي آنرا از ميان برده اند بلكـه نـيكش نيـز جلـوه داده انـد                   

ن و ديگران خوار ميداشته اند و كتابها پر       اينست هميشه مردان با كار را از برزگران و بازرگانان و بازاريا           
  .از نكوهش بازار و بازاريان مي باشد تا آنجا كه بازار را جايگاه شيطان خوانده اند

در اينجـا  . اين يك نمونه ايست كه چگونه نيك و بد بهم آميخته و رنگ وارونه بخود گرفته اسـت                
ست و سـي سـال پـيش در ايـران ريـش        نيك ميدانيم كـه تـا بيـ       . داستاني هست كه ميبايد ياد كنيم     

ميـشماردند و اگـر مـرد ريـش         ) فاسق(تراشيدن رواج نداشت و كسانيكه رو تراشيده بودند تردامنشان          
 يك گفتگويي دهد بيگمـان او را نپذيرفتنـدي          ةتراشيده اي پيش ماليي رفته ميخواستي گواهي دربار       

بلكـه بيكـاري او را دليـل        . ا پذيرفتنـدي  ولي اگر مرد بيكاري رفتي برو ايراد نگرفتنـدي و گـواهيش ر            
ايـن چيزيـست كـه بارهـا رخ دادي و همگـي آن را       . پارساييش گرفته ارج بيشتر بگواهي او گزاردندي      

  .ميدانيم
وانگاه ! كنون شما داوري كنيد كه ريش تراشيدن چرا گناه بوده و آيا چه زيان ازو تواند برخاست؟                

از آنسوي  ! روغ گفتن توان پنداشت كه گواهي او را نپذيرند؟        آيا چه پيوستگي ميانة ريش تراشيدن و د       
 ة زيرا دروغ بيش از همه ميو      .بيكاري نزديك ترين پيوستگي را با دروغگويي دارد       اين را بينديشيد كه     

نياز است و مرد بيكار چون تهيدست است هميـشه نيازمنـد باشـد و بآسـاني تـوان او را بهـر دروغـي                         
 ديگري از بهم آميخـتن      ةاين نمون . ش بودي بايستي گواهي او را نپذيرفتندي      اگر كارها از راه   . واداشت

  . آنهاستةنيك و بد و برافتادن پاي
 بديش ة خود ايشان بسنجيم اندازةآن كساني كه بيكاري را نيك شمارده اند ما اگر زيان آنرا دربار

د نتيجه آن شده كه بـراي زيـست         زيرا اينان كه بنام پارسايي از كار كناره جسته ان         . را خواهيم دريافت  
ما اگر از آنان و كارهاي آنان سخن رانيم بهر گروهي كه پـردازيم  . خود بكارهاي بسيار ناروايي برخيزند  

  نماييم مي در اينجا تنها صوفيان را يادكرده و بخوانندگان راه. بايد ده يا بيست صفحه را سياه سازيم
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زيرا آن كتـاب بيـاد گـرفتن فارسـي     .  چاپ يافته بخوانندكه كتاب اسرارالتوحيد را كه چند سال پيش  
كمك ميكند و از آنسوي خواننده داستانهاي شگفتي را از صوفيان آموخته و براه و شيوة زيست ايشان                  

  .آشنا گردد
گروه ديگري آنانند كه پندآموزي و راهنمايي را راه روزي گرفته اند و بهتر است ما حال ايشان را                   

دانيم كه اينان با دعوي پندآموزي و راهنمايي چون در كردار و گفتار آزاد نبوده اند                همه مي   . بسنجيم
ناگزير بوده اند كه دربند خشنودي مردم باشند و كسي را از خود نرنجانند تـا بتواننـد بهـره از دهـش                       

ه خـدا ميدانـد كـه از همـين راه چـ           . ايشان جويند از اينرو هميشه راستي را فداي سود خود كرده اند           
  .گزندي بتوده ها رسانيده اند

 مشروطه را بگيريد و رفتار اين گـروه را بيـاد   ةگذشته ها گذشته ـ شما همين سي و اند سال دور 
در اين دوره كه صدها چيزهاي كهن برافتاده و صدها چيزهاي نو پديد آمده هميشه اينان پيرو                 . آوريد

بيـشتر مـردم از آن ميرميـده انـد اينـان از در              بدينسان كه يك چيزي تا تـازه بـوده و           . مردم بوده اند  
ولي همانكه اندك پيشرفتي رو داده و بيشتر مردم آنرا پذيرفته انـد اينـان نيـز                 . ايستادگي در آمده اند   

هنوز فراموش نكرده ايم كـه در سـي و انـد سـال              .  ديگري براي خود ساخته اند     ةپذيرفته و آنرا سرماي   
ديدن آن بگرد آفتاب و پديـد آمـدن بـاران از بخـار و اينگونـه                 پيش كه گفتگوي كره بودن زمين و گر       

سخنان تازه رواج مييافت و انبوه مردم از آنها ميرميدند اينان ـ اين پيـشوايان ـ بجـاي آنكـه مـردم را       
بجاي خود نشانند باد بآتش ناداني ايشان ميزدند و خود به پيروي از آنان هيـاهو بـر مـي انگيختنـد و                       

  لـيكن چـون   . بستانها را بيدين خوانده مردم عامي را بآزار و گزند آنـان واميداشـتند      آشكاره شاگردان د  
كم كم دانشها رواج بيشتر يافت و هركسي آشنا به آنها گرديـد و ايـن زمـان بيـشتر مـردم خواهـان و              
 خريدار گفتگو از آنها شدند اينان نيز رنگ سخن را ديگر كرده و گفتگو از آنها بميـان آوردنـد و بلكـه                      

  .چنين گفتند كه امامانشان از اين دانشها آگاهي داده بوده اند
دوباره ميگـويم اينـان بجـاي پيـشوايي         .  نداشتن راه روزيست   ة بيكاريست ، نتيج   ةاينها همه نتيج  

كار اينان نه پندآموزي ، بلكه سرگرم داشتن مردم         پيرو دلخواه مردم مي باشند و شما اگر نيك نگريد           
زهايي را كه خود مردم ميدانند و خوش ميدارنـد اينـان آنهـا را بگفتگـو گـزارده       باينمعني چي .ميباشد

  .سرگرمشان دارند و جاي افسوس است كه با اين كار خود آنانرا در گمراهي و ناداني پافشارتر گردانند
  بارها ديده شده يكي از اينان چون سخن گفتـه و ديـده نابهنگـام افتـاده و خريـدار نـدارد از آن                        

بر منبر چون كساني را از كردان ميـان شـنوندگان           ١اين در چند سال پيش رو داده كه يكي        . تهباز گش 
ولي اين كار او بر ديگران  . ديده بهر خوشآيند ايشان نام فاروق و صديق را برده و از آنان ستايش نموده              

ني آغاز كرده كـه     گران افتاده و اينست ناخشنودي نموده اند و او فردا چون آمده و به منبر رفته داستا                
  خواب ديده است و او از رهگذر آن سـخن خـشمناك بـوده و چنـين گفتـه                    دختر پيغمبر اسالم را در    

  »...من از شيخين خشنود نيستم فدك از دست من گرفتند مرا خشنود گردانند پس از آن «  : است
 

١ ـ و. ـ اين گفته را از شريعت سنگلجي ياد كرده اند
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هزار و سيصد سال    پس از   . براي دلجويي از يكمشت نادان چنين دروغ رسوايي را ساخته و گفته است            
خدا روي بيشرمي   .  فدك درميانست و دختر پيغمبر هنوز از شيخين ناخشنود ميباشد          ةدر آنجهان كين  
  .را سياه كناد

از بزرگترين گناههاست كه كسي درآمدن بكار توده و گفتگو كـردن         چنانكه سپس خواهيم گفت     
راه درپي شـكوه انـدوزي و خودنمـايي         از آن و پند دادن و راهنمايي را سرماية روزي گيرد و يا از آن                

 گذشته از بيكاري اين خود گناه بس زشتي است و ما چون آنرا در جايش ياد خـواهيم كـرد در                      .باشد
  . اينجا بيش از اين بسخن دنباله نميدهيم

چنانكه از گفته هامان پيداست آن كـار و         اينكه ميگوييم بايد هركسي بكاري يا پيشه اي برخيزد          
اهيم كه كوششي در راه بسيج دربايستهاي زندگاني شمرده شود و روشنتر گويم سودي           پيشه را ميخو  

   در جاهاي ديگري در اين بـاره گـشادتر سـخن رانـده و نيـك بـاز نمـوده ايـم كـه          .را بتوده دربر دارد 
١.پيشه هاي روا كدامست

مزاده داري و   يكرشته كارهايي همچون فالگيري و دعانويسي و ستاره شماري و رمل اندازي و امـا              
كـسانيكه باينهـا ميپردازنـد گذشـته از آنكـه بيكارنـد و در               . مانند اينها همگي پيـشه هـاي نارواسـت        

نمايند اين گناه را نيز بگردن ميگيرند كـه مـردم را از     چرخ زندگي با ديگران همدستي نمي    نگردانيد
زيرا راهزنـان بـر     . د راهزنان ميباشن   اينان بدتر از   از اينرو . راه برده و به چيزهاي بيهوده دلگرم ميسازند       

ولي اينان مردم را به بيراهه      . سر شاهراه ايستاده و رهگذريان را لخت كنند و باز براهشان رها گردانند            
  .كشيده در آنجا لختشان ميكنند كه هم داراييشان ميگيرند و هم گمراهشان ميگردانند

...  
  رود زندگي گفت و چـون نـامش را بـسيار           در چند سال پيش در يكي از شهرهاي ايران مردي بد          

. مي بردند و فيلسوفش مي خواندند من آرزو كردم او را ميشناختمي و از كار و زندگيش آگـاه بـودمي                    
مـن او را ميـشناختم و از نزديـك ديـده            « : روزي با يكي از دوستان اين سخن مي گفتم او پاسخ داد             

  :گفـتم  . » !كـاري نداشـتي  « : گفـت  » ... چه بـود؟  كارش « :گفتم  . »بودم نود سال زندگي كرد و مرد      
 اين و چنـد    ةچند سال در خان   . هميشه در خانه هاي ديگران بودي     « : گفت  » !..پس از كجا زيستي؟   « 

در نود  . زن و فرزند نداشتي   « : گفت  » پس زن و فرزندانش كجا بودندي؟     « : گفتم  . » آن ةسال در خان  
شايد گمان كنيد كه با اينحال تن آساني مي نمـوده  « : فت  سپس گ . سال زيست هرگز زن نگرفته بود     

و بخوشي مي پرداخته در جاييكه من بارها ديده بودم كه تا پس از نيم شـب بيـدار مانـده و خـواب و                         
روزها نيز كمتر زماني او را آسوده مي ديدم زيرا هميشه سرگرم شـعر     . آسايش برخود حرام مي ساخت    
  .»سرودن و چكامه گفتن ميبود

زيرا درمانـدگي و    . اين پاسخهاي شيرين دوستم بجاي آنكه مرا خوشدل گرداند اندوهگين ساخت          
  كه زندگي با چهار گناه بزرگ بسر برده و درخور مردي يك. بيچارگي توده را به پيش چشمم آورد

 
١ راه رستگاري] كتاب[ـ 
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 نكوهش بسيار بوده ـ زيرا يك عمر با بيكاري بسر داده و از آيين زندگي گـردن پيچيـده ، در سراسـر    
   خـود نيـز بـدخواهي نمـوده ، هميـشه در             ةني درآمـده و بتـود     ازندگي زن نگرفته و با خدا از در نافرم        

خانه هاي ديگران زيسته و آزادگي و مردانگي خود را پايمال گردانيده ، هزارها سخنان ياوه سروده و با          
ميخورنـد ، و ايـن   خرد از در ستيزه در آمده ـ چنين مردي را فيلسوف مي نامند و افسوسها بمـرگش   

 يوناني و معنـي     ةفيلسوف كه كلم  . كار را كساني ميكنند كه ميخواهند به جلو توده افتاده آنرا راه برند            
. ست دانسته نيست اينان آنرا بچه معني ميگيرند كه بچنين كساني مي گوينـد             ا» دوستار راستي « آن  

خـود را دانـا و آگـاه شـمارده از راه و            آنگاه با چنين درماندگي كمي در خود سراغ نميدارند و هر يكي             
  . گرفتاري يك تودهةاينست انداز. راهنمايي بي نياز مي انگارند

اينها را مي نگارم و ميخواهم نشان دهم كه چگونه بنياد نيك و بد برافتاده ، و چگونه سـر رشـته                      
  .ميخواهم نشان دهم كه چگونه دين از ميان رفته. گم شده

نيك و بد بنيادي گزارد و آنها را از هم جدا گرداند ، وگرنـه مـردم بـسر                   اين كار دينست كه براي      
دين اگر براي راه بردن مردمانست بايد راه روشني بروي آنان بـاز             . خود همين باشند كه اكنون هستند     

  .كند و ميداني براي اين نادانيها باز نگزارد
مه ميدانند گرانمايه ترين چيز يـك       ه:  پايداري و سرفرازي توده شمارم       ةكنون بديهايي را از ديد    

دوباره ميگـويم   . توده آزادي ايشانست كه در كشور خود آزاد و وارسته زيند و راهي بهيچ بيگانه ندهند               
زيرا يك توده تا آزاد و وارسته نباشد نتواند دربند سود خـود             . اين گرانمايه ترين چيز يك توده ميباشد      
مردمـي كـه    . بكوشد و از دارايي كشور خود بهره منـد گـردد          باشد و در راه آسايش و گردنفرازي خود         

وارستگي را از دست دادند بايد يوغ بندگي را بگردن گيرند و هميشه از بهـر ديگـران زيـسته و بـسود                       
يك تـوده كـه از آزادي       .  كمي ندارند  ةبايد بسيار كوشند و از خوشيهاي زندگي جز بهر        . ديگران باشند 

 آزادي  ةيش بدست بيگانگان افتاد براي آنكـه ديگـر سـرنفرازد و بانديـش              كارها ةبي بهره گرديد و رشت    
دستهاي بدخواهي بميانشان دراز شده تخم دشـمني و         . نيفتد از هر راهي كوشند و آنان را از پا اندازند          

پراكندگي كارند ، و بمردان كاردان و غيرتمند ميدان نداده و از پا اندازند و بكسان پست نهاد پـرورش                    
يـك كلمـه    .  غيرت و گردنفرازي و خوي هاي ستوده را از ميان ايشان براندازند            ة بدينسان ريش  دهند و 
من اگر بخواهم بزرگي و ارجمنـدي آزادي  . بهر بهايي بسر آيد راه نابودي را بروي آنان باز دارند   : گويم  

  .و وارستگي را روشن گردانم بايد صد صفحه را سياه سازم
 يكدلي و همدسـتي همگـي       ةيستادگيش در برابر بيگانگان جز در ساي      از آنسوي آزادي يكتوده و ا     

در يـك تـوده تـا       . نيروي يك توده از رويهم آمدة نيروهاي يكايك مردم آن باشد          زيرا  . آنان نتواند بود  
از اينروسـت كـه در      !..  آنرا تواند بود؟   يانديشه ها و آرزوها يكي نباشد و نيروها رويهم نيايد چه نيروي           

پراكندگي بميان يك توده انداختن با  . رگترين گناه پراكندگي بميان مردم انداختن است      يك كشور بز  
  .نابود كردن آن يكسانست
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. از اينراه كه كساني گردن بداوري خـرد نگزارنـد  !.. پراكندگي بميان مردم از چه راه انداخته شود؟       
و آنها را كيش ناميده يكدسته را بر        از اينراه كه يكي برخيزد و از روي پندار و انگار سخناني پديد آورد               

 ديگري پرداخته با وي بكشاكش برخيزد و        ةسر خود گرد آورد ، و از اينسوي ديگري بگفته هاي بيهود           
يكدسته را نيز اين بر سر خود گرد آورد ، نه آن بداوري خرد گردن نهد و نه اين و بدينـسان مـردم را                         

  زيـرا همـين    . ن در ميانـه شـكوه و دارايـي اندوزنـد          دو دسته ساخته بجان يكـديگر اندازنـد و خودشـا          
سخني و دو دستگي تا بآنجا مي انجامد كه هر دو دسته همه چيز را فراموش مـي كننـد و دربنـد                        دو

  پيشرفت كشور و پايداري آزادي نميباشند و تنها كشاكش هايي را كه بـا يكـديگر در ميانـست دنبـال       
اينهـا چيزهاييـست كـه مـا نيـك          . دست بيگانگان مي شـوند    مي نمايند و كار بجايي ميرسد كه افزار         

١.ميشناسيم و هنوز پيش آمد هاي آغاز مشروطه و آنهنگامه ها را فراموش نساخته ايم

 اين سخن از هر     .بدترين گناهها ميان توده پراكندگي انداختن است       نيست كه مي گوييم      بيهوده
 لـيكن  .ت و سياهكاريشان برخـشان كـشيد  بايد چنين كساني را سخت دشمن داش     باره راست است و     

ديدنيست كه همين كسان گناه خود را هيچ در نمي يابند و مردم نيز ايشان را گناهكار نمي شناسـند                    
   بمردم پنـد مـي سـرايند و نيكـي يـاد             انو كسانيكه زشت ترين بدي را بتوده مي كنند از خود ناآگاه           

ببينيد كار زير . ردند آنرا سخت دنبال مي نمايندي پيدا ككمي دهند ، و هرگاه در كسي يك گناه كوچ         
كسانيند كه اگر يكي رو تراشيدي و يا سر نتراشيدي و    اينان آن . و رو شدن نيك و بد به كجا انجاميده        

در جاي ديگـري هـم گفتـه ام       . يا فالن رخت را پوشيدي او را ناپرهيزكار دانستندي و دنبال نمودندي           
 بـديهاي جهـان از   ةهمـ « : وهش باده نوشته و در آن چنين گفته بـود           كه يكي از اينان گفتاري در نك      

گويا اين پراكنـدگي و بـدبختي را ميـان شـرقيان بـاده پديـد آورده و اينهمـه پنـدارهاي                      . »باده است 
. اين يازده كيش را در ايران باده پايدار گردانيده است         . بيخردانه و مرده پرستيها را باده بمردم ياد داده        

  .ن بزرگي را فراموش كرده و بچنين چيزها ميپردازندگناهان بآ
در آنجا گفتگو از مهنامه ميكرده كساني تندي نموده         . پارسال يكي از هواداران پيمان بتبريز رفت      

چرا بنكوهش از باده خواري و قماربازي و سينما رفتن و . پيمان چكار با كيش ما دارد« : و ميگفته اند 
 تـو گـويي   . از بس گناهشان گفتـه نـشده از در فزونـي هـم مـي آينـد                » !..؟اينگونه چيزها نمي پردازد   

درماندگي توده تنها از اين چيزهاست و اين پراكندگي و گرفتاري از آنها برخاسته و بما راه مي نمايند                   
 گرفتـاري همانهاسـت   ة بيپاي آنان كه بزرگترين مايـ ةكه از آنها گفتگو نماييم و از كيش هاي بيخردان      

  .ي نيستريزبيمار دستور ده را از مرگ گ :در اينجاست كه بايد گفت . ه داريمزبان بست

 
 را در آن سالها تكه تكه در ماهنامه مي خواندند بنيكي درمي يافتند كه اشاره بـه                  تاريخ مشروطة ايران  ـ خوانندگان پيمان كه     ١

يي همچون بهاييان و ازليان ، شيخيان و متشرعان ، شيعيان و سنيان ، همچنين مشروطه خواهان و مشروعه خواهـان   كشاكشها
  ـ و . چيست» افزار دست بيگانگان شدن« است و خواست از 
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اين پراكنـدگيها و دسـته بنـديها را بميـان مـردم مـا               : مي دانيم اينان ايراد گرفته خواهند گفت        
لـيكن شـما آنهـا را    . اين دسته بنديها را ديگران پديد آورده انـد . راست است : مي گويم   . نينداخته ايم 

   .... نگاه ميداريد و از راه آنها نان ميخوريد و شكوه مي اندوزيدپايدار
شما بس ، و اگر ميدانيد و        شما اگر زيان اين پراكندگيها و دشمني ها را نمي دانيد آن ناداني بر             

  .شما بس پروا نمي نماييد اين تيره دروني بر
 آنها بر اينست كه خدا چون       ةما يادآوري كرديم كه كيشهايي كه امروز در ميان است بنياد هم            ...

را بهـر ايـشان آفريـده و        چند تني را آفريده آنان را چندان دوست داشته و گرامي گرفتـه كـه جهـان                  
) بدانسانكه خدا را ميشناسند( كارها را بدست آنان سپرده و مردمان بايد آنان را بشناسند ةاينست رشت

ا دوست دارند و رستگاري و خـشنودي خـدا را           و سررشته دار كارهاي جهانشان دانند و هميشه آنان ر         
در دوستاري ايشان شناسند و هميشه آنان را بياد دارند و پس از هزار سال و دو هـزار سـال هـم كـه                         
باشد نامهاي ايشان را فراموش نكنند و جز بآنان نپردازند ، و بزندگاني و پيشرفت كار خود نپرداخته و                   

 درپي اين باشند كـه دسـتگاه آن گراميـان بهـم نخـورد و اگـر                  دربند آزادي كشور خود نباشند و تنها      
خودشان صد گزند ديدند و با سخت ترين اندوهها دچار آمدند برو نيآورند و دربند چاره نباشند لـيكن                   

 آنها عمر جهان را هشت يـا نـه هـزار سـال              ةنيز هم . هميشه بستمديدگي آن گراميان بگريند و بنالند      
وا مينمايند كه چون آنها كه گوهر آفرينش و برگزيدة آفريدگان بوده انـد              بيشتر نمي شمارند و چنين      

آمده اند و رفته اند اينست جهان نيز زمانش بپايان رسيده و خدا هركاري را كه بايستي با جهان كنـد                     
  .كرده و آن را بخود رها كرده و ديگر بهبودي در كار نخواهد بود

اين باور نكردنيست كه خـدا بـا        .  با خرد ناسازگار است     اينها بي دليل است ، همه      ةدر جاييكه هم  
 كارها را بدست آنان     ةباور نكردنيست كه جهان را از بهر چند كسي آفريند و رشت           . آفريدگاني مهر ورزد  

  .كه هزار سالست در گذشته اند با اين جهان پيوستگي دارند باور نكردنيست كه مردگاني. سپارد
 كاروان زندگي شناسند و دربند نيك و بد خـود           ةدمي خود را دنبال   اين بدترين زيانكاريست كه مر    

نباشند و صد ترس كه پيرامون آنان را فرا گرفته پروا ننمايند و همه بمردگـان هـزار سـاله پردازنـد و                       
آري بـدترين زيانكاريـست و بـدترين پـستي و           . سرگذشتهاي هزار سـاله را هميـشه تـازه نگـه دارنـد            

  .اين كار بآن مردگان هيچ سودي نتواند بود و بزندگان صد زيان خواهد رسيدزيرا از . فرومايگي است
زيـرا  . شما مگر نميدانيد كه همين سخنان نزديكترين پيوستگي را با آزادي و رهايي شرق دارد              ... 

بر سر همين چيزهاست كه پراكندگي بميان شرقيان افتاده است و بهر كـشوري ده يـا بيـست كـيش                     
 همين پرداختن بگذشتگان است كه شرقيان بدينسان پس مانـده انـد و زبـون و                 ةجپيدا شده ، در نتي    
  .تس رهايي شرق جز در بيزاري از اين گمراهيها و نادانيها نيةكنون نيز چار. بيچاره شده اند

...  
  و آدمكشي دزدي راهزني و دروغگويي و دغلكـاري       . شما هميشه گناهاني را براي مردم ميشماريد      

 ...ايد بدانيد كه آن گناه خود شما بسيار بزرگتر و زشت تر از اينهاستب. مانند اينها
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  خودسري
  

از بدخويي هايي كه گريبانگير مردم اسـت        » بيماريها« ما در شماره هاي امسال پيمان زير عنوان         
سخن ميرانديم ، ولي چون بپاسخ خرده گيري هاي حقيقتگو پرداختيم ناگزير آنرا ناانجـام گـزارديم و                  

آنكـه گفتـه هامـان در دلهـا         هاي سال ديگر آنرا بپايان رسانيم ، و در اينجا بـراي             ه  اميدواريم در شمار  
 آلـودگي   ة دين پديد آمده و نتيجـ      جايگيرتر گردد برخي از آن بيماري ها را كه يكسره از پريشاني كارِ            

كيشهاست ياد مي نماييم و براي آنكه زمينه نيك روشن باشد بسخناني در پيشرو آن مي پـردازيم ، و                    
ن آن در انديشه ها و باورهاي ايرانيان و خـود           اين جستاريست از تاريخ سي سال ايران و از كارگر افتاد          

ولي در آينده كساني اين را نخواهند دانـست و          . چيزهاييست كه ما امروز مي دانيم و مي توانيم نوشت         
   :در داوري كه در تاريخ خواهند كرد باين نگارش ما نياز خواهند داشت

ر مي باشد ، و اين جنبش بـا         جنبش مشروطه در ايران از بزرگترين پيشآمدهاي تاريخي اين كشو         
 ايران بـيش از همـه   نيحال كنو آنكه ناانجام ماند نتيجه هاي بسياري را از بد و نيك ـ بيرون داد و در 

پيش از مشروطه انبوه مردم ايـران دينـدار ميبودنـد و در انديـشه و در                 . چيز ، آن جنبش كارگر است     
آري در آن زمان نيز     . ودسرانه مي زيستي  همه چيز پيروي از كيش خود مي نمودندي و كمتر كسي خ           

ـ همچون اكنون ـ بيش از ده كيش جداگانه در اين كشور رواج مي داشت و مردم بـيش از ده بخـش    
 امـروز   ةهرچه هست در آنهنگام پراكندگي بانـداز      . مي بودند و دشمني در ميانه بيش از اكنون مي بود          
  .ي مي داشتند و باهم يكزبان مي بودندنمي بود و باري پيروان يك كيش انديشه و باور يك

ليكن چون جنبش مشروطه پيش آمد و تكاني در انديشه ها پيدا شد و مردم معني پيشرفت يك                  
كشور و راه آن را دانسته و كيشها را جلوگير آن شناختند ، و از آنسوي دانـشهاي سـودمند اروپـا ، بـا                         

وردند ، و اينها هر يكي از راه ديگري با دين دشمني            بدآموزيهاي زهرآلود آن ، هر دو باهم ، رو بايران آ          
 كيشها نميساخت ، و بدآموزيها بنيـاد ديـن را بـر             ةمي نمودندـ بدينسان كه دانشها با پندارهاي بيهود       

 دلسردي مردم از دين مي گرديد ، نيز چون جنـبش مـشروطه   ةمي انداخت و هر يكي بنوبت خود ماي     
ود و اين خواه و ناخواه داستانهاي آغاز اسالم و خونريزيهـاي عـرب و               م ميب أبا تكان غيرت ايرانيگري تو    

.  رنجيدگي مردم از اسالم و كيشهاييكه از آن جـدا گرديـده ميـشد            ةعجم را بيادها ميآورد و ناگزير ماي      
 اينها چون اروپاييگري رواج يافت و مردم چشم باروپا دوخته چنان دانـستندي كـه بـراي                  ةپس از هم  

 همه چيـز آنـانرا فراگيرنـد و          ، سود و زيان  و  م بگام پي اروپاييان را گيرند و نيك و بد           پيشرفت بايد گا  
خواري دين   قانونهاي اروپا را يكايك در شرق روان گردانندـ اين كجراهي كه خود آسيب بزرگي بود بر               

  .افزود
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ز ديـن   از اين پيشآمدها نتيجه آن بدست آمد كه انبوه مردم در شـهرها و ميـان درسـخواندگان ا                  
بويژه پس از آنكه يكدسته از ماليان در تهـران و           .  پس ماندن كشور شماردند    ةسخت رميدند و آنرا ماي    

ديگر جاها به دشمني مشروطه برخاستند ، و چيزهاي بسيار بيهوده و بي ارجـي را از ديـن شـمرده و                      
 كردنـد و آن     بدستاويز آنها با جنبش مشروطه كـه آزادي و وارسـتگي كـشور را دربـر ميداشـت نبـرد                   

بدكاريها را از خود نشان دادند كه از يكسو آن بدكاريها برخواري دين در پيش مردم افزود و از يكـسو                     
بويژه پس از خونهـايي كـه       . ميانه پديد آمد زبان مردم را ببدگويي از دين باز گردانيد           كه در  اي دشمني

يـان و ديگـر هـواداران ديـن پـس از            در ميانه ريخته گرديد ، و بويژه پس از ننگين كاري هايي كه مال             
 دشمن بي زينهاري را پشتيبان خـود گرفتـه و بنـام نگهـداري ديـن بـا                   انچيرگي روس نمودند و چن    

 هفـتم و    يدر سـالها  .  آشكار دريغ نگفتند   ندة بنياد كشور سازش و دوستي نمودند و دعا و ستايشِ          نَكَ
ري چون ميخواستند نام و آوازه اي پيـدا      هشتم مشروطه دشمني مردم با دين باندازه اي بود كه بسيا          

كه از اين راه بنام      كنند در يك روزنامه اي بدگويي زشتي از دين مي نمودند و هنوز هستند آنكساني              
١.گرديده اند و توانگر شده اند

ولي چون بـسياري از آنـان مـردان         . بدينسان در اندك زماني انبوه آزاديخواهان دين را رها كردند         
 درسـتكاري و  ة كردارشان ديندارانه ميبود و رشت      رفتار و   ،  رميدگي از دين   ةودند و با هم   بنيكنهادي مي 

نيكوكرداري را از دست نمي هشتند ، و از اينسوي آزاديخواهي و مـشروطه طلبـي بـراي آنـان راهـي                       
 بـسياري نمـودار نـشد و كـسي پـي       كـار زيـانِ  ميبود و از پراكندگيشان باز ميداشت اين بود در آغـازِ     

 خورشيدي داستان التماتوم روس پيش آمد و بدانـسان كـه            ١٢٩٠ليكن چون در سال     . چگونگي نبرد ب
  در تاريخ نوشته ايم دست و بال آزاديخواهان شكسته گرديد و راه كوشـش و اميـد بـروي آنـان بـسته                       

ه پيش آمده از چيرگي روسيان در ايران كاست با اينهم         ١٩١٤پس نيز با آنكه جنگ جهانگير       شد ، و س   
 نيرنگهايي كه بيگانگان در چند سـال چيرگـي خـود بكـار زده     ةچون رشته گسيخته گرديده و در ساي   
و اين زمان در ميدان يكدسته مردان سـودجو و دغلكـار پديـدار              ٢بودند شور آزاديخواهي از نيرو افتاده     

از ن بـاز نـشد ، و         از اينرو آب رفته بجوي باز نيآمد و راه اميدي بروي آزاديخواهان راسـتي               ، شده بودند 
  : و نتيجه هاي پايين را بيرون داد اين هنگامها بود كه زيان بيديني رو بنموداري نهاد
چه اين از ناتوانيهاي آدميست كه چون در راهيكـه          . نخست نوميدي و بدگماني در دلها جا گرفت       

  بهمراهان خود د و بازگردد نوميد شود و خود را ناشايست شمارد و جلوگيري برخوره پيش گرفته ب

                                                           
يان سخت گرفت و ميدان نداد بلكه بال و پرشان نيـز چيـد ولـي از ايـن سـخنان چنـين                       ـ اين راست است كه رضاشاه به مال       ١

پيداست كه ده سال يا بيشتر ، پيش از برآمدن رضاشاه ، دين در نزد مردم بس خوار شده بوده و اينكه كساني روگرداني مـردم                           
  ـ و. از دين را از زمان او مي شمارند از راستي بدور است

يكـي  : نه از نيرنگهاي بيگانگان براي از نيرو انداختن شور آزاديخواهي را در ديگر نوشته هايش باز مي نمايد                   ـ نويسنده دو نمو   ٢
و بميـان   » ادبيـات « و ديگـري بـراه انـداختن شـور          ) داوريو  ما چه ميخواهيم؟  . نك(» سياست حسينيه « بميان انداختن دفتر    

 بيگمان دور نمودن ميهن دوستان از پهنة سياست ، برپا كردن سازمانهاي             ).در پيرامون ادبيات  . نك(آوردن كتابهاي دورة مغول     
 ـ و  . نهاني هوادار خود ، بركشيدن جيره خواران و ميدان دادن به چاپلوسان و بيدردان توده از ديگر كارهاي رايج ايشان بوده
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 ناگزيري آن پيشآمدها بود كه كساني نوميـد گردنـد ولـي مـي بايـد      ةدر اينجا نيز نتيج   . بدگمان باشد 
  نوميـدي ايرانيـان را هرچـه   ةگفت كه كوششهاي بسياري هم از سوي دشمنان ايران بكار رفته تا انداز       
 گفتـار   ةاند و در اينجا از زمين     بيشتر گردانند و ما در اين باره در جاي ديگري جداگانه سخن خواهيم ر             

  . بيرون نمي افتيم
ز بچيز ديگري دل نبسته بودند ، روشـنتر گـويم راهـي بـراي               يدوم چون از دين رميده و سپس ن       

 كوتاه خـود چيزهـاي      ةپيمودن نميداشتند ناگزير هر يكي رو بسوي ديگري نهادند و هركدام از انديش            
هم كسانيكه پس از ايشان پـا بزنـدگي         . بزندگي پرداختند ديگري بيرون آوردند و پراكنده و سرگردان        

كم كم كار بجايي رسـيد كـه   . نهادند همان شيوه را پيش گرفتند و آنرا يك فزوني براي خود شماردند          
 به ديني يا براهي در زندگي هـيچ نيـازي نيـست و پيـروي از يـك راهـي يـا آيينـي نـشان                           پنداشتند

 مادي در اروپا رواج بسيار يافته و هيـاهوي آن           ةميان فلسف نآو چون در    . كمخردي يك كسي مي باشد    
نمي شناسد و جهان را سراسـر مـاده و           زندگي را جز نبرد زندگان    ،  بشرق نيز رسيده بود و اين فلسفه        

نمايشهاي آن پنداشته و بيك راه خرسندي و رستگاري در پشت سر اين كشاكشها باور نميدارد ، يك                  
 دليري ايـشان گرديـده و بهانـه         ةن زندگي دشمني مي نمايد ، اين خود ماي        با دين و آيي   : كلمه بگويم   

  .بدستشان سپرد
 جوانان بدينسان بار مـي آينـد و         ة امروز هم  اينان دسته بزرگي ميباشند و    : سخن كوتاه مي كنم     

   .دهنـد  برند و سرفراز و پيشاني باز زنـدگي بـسر مـي            چنان شده كه هيچ گماني بگمراهي خود نمي       
اگرچـه ايـن   . ون سخن از كيشها و زيانهاي آن ميرانديم و كنون ميبايد زيان اينها را باز نمـاييم ما تاكن 

گمراهي نيز از كيشها برخاسته و اين بيپايي و بي ارجي آنهاسـت كـه بهانـه بدسـت اينـان داده و راه                        
ها و اينـان در دوري از راسـتي  هرچـه هـست   . خودخواهي و خودفروشي را بـروي اينـان بـاز گردانيـده      

 ، و گرفتاري بنادانيها همپاي پيروان كيشها ميباشـند ، و در بـدكرداري و زيانكـاري بيـشتر از آناننـد       
  .بهرحال ما مي بايد گمراهيها و زيانكاري هاي اينان را روشن گردانيم

  اينان خودسرند و زيان آنـرا نميداننـد و خودسـري و جـدا انديـشيدن را فزونـي خـود                     : نخست  
ي كه در يكجا مي زيند بايد يكـدل و يكزبـان باشـند تـا نيـك       مان آن نميدانند يكمرد    اين .مي شمارند 

همدست گردند و نيروهاي خود را يكي گردانيده توده اي پديد آورند ، و اگر خودسر باشند و هركسي                   
 زندگاني ديگري پيش گيرد زندگي نابـسامان گـردد و هرگـز             ةچيزهاي ديگري انديشد و بدلخواه شيو     

اگر ده تن همراه شوند و چنان خواهند بسفري روند ناگزير : ناداني نگريد . يكزباني روي ندهد يكدلي و   
باشند كه دستوري براي سفر گزارند و همگي پيروي از آن كنند و هرگـز روا نـشمارند كـه هـر يكـي                        

ون اينان ميخواهند در زندگاني كه بيست مليون و سي مليـ          . خودسر باشد و بدلخواه خويش رفتار كند      
  .در آن همبازند راهي درميان نباشد و خودسر و خودخواه زيست كنند
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گزارند و با اينحال اگر زياني از كسي بيننـد نالـه             اينان خودسر مي زيند و گردن بهيچ راهي نمي        
اگر آدمي خودسـر بايـد بـود و خودسـري           اي گمراهان   : يكي نميگويد   . مي آغازند و گله كم نميكنند     

   بارها ديده شده فالن مرد مي آيد و مي نشيند و هرچه سخن!.. ناله ميباشد؟نيكست چه جاي گله و
شـنود و بيپروايـي مينمايـد و باشـد كـه از درون      ي  از نيك و بد تـوده و آلودگيهـاي مـردم ميـرود مـ              

آنكـه كـسي     نشيند و بـي    بيني شتابزده مي آيد و مي      ولي يكروز مي  . فيلسوفانه باين سخنان ميخندد   
ستي و نادرستي فالن پزشك و بهمان دوا فـروش بگلـه و نالـه ميپـردازد و در پرگـويي                  بپرسد از پولدو  

پنـدارد نيـك     بيچـاره مـي   » !.؟مگر آدم نيستند  . !چرا نيك نميشوند؟  « : ، و ميگويد    ١اندازه نميشناسد 
 آز است و داند آدمي داراي خوِيي ماره نبيچ. شدن آسانست و يكي همينكه آدمي بود بايد نيك باشد

 خودسر بود و راهي و راهنمايي نبود آنگونه خويها بسركشي برخيزد و نتيجه اين باشد كه نه تنها چون
 ه و از هر راهي كه بود بگرد آوردن پول         دپزشك و دارو فروش ، بلكه بيشتر مردم پرواي نيك و بد نكر            

زاري خوي نميداند همان خوي پست خودخواهي كه در تست و نميگزاردت گردن براستيها گ. پردازند
  .است كه نميگزاردشان دربند سود و زيان همگان باشند پست ديگري بنام آز در پزشك و دارو فروش

اينان ميخواهند آزاد باشند و اگر دلشان خواست ، بهوس و تنها براي خودنمايي بدآموزيهاي اروپا                
جهان نشناسند ، و بخرد را بنويسند وپراكنده كنند ـ زندگي را سراسر نبرد خوانند ، و نيك و بدي در  

 نيكي مردم تواند بـود براندازنـد ـ ايـن نادانيهـا را بنماينـد و بـا        ةچيزي را كه ماي پشت پا زنند ، و هر
داسـتان  .  مردمي رفتار كننـد    ة چشم دارند كه مردم چون بايشان ميرسند نيك باشند و به شيو            هاينهم

ـ   اينان داستان آن خاندان نادانيست كه كشتزاري       د دربنـد آبيـاري آن نباشـند و هرگـاه كـه             كه دارن
روي كشت ها ببازي برخيزند و آنها را لگدمال كنند و با اينهمه چشم دارند كه بار از آن                    خواستند بر 

  .كشتزار بردارند
 دانشهاييكه از كهنه و نو ، و سودمند و بيـسود ، بـدرس خوانـدن و يـا از اينجـا و از آنجـا                           :دوم  

ند و به پشتگرمي آنهاست كـه خـود را دانـا ميـشمارند و از پيـروي بكـسي و                     فراگرفته اند بآنها ميناز   
كـار  . بلكه بسياري درپي پنـد دادن و راه نمـودن بـديگران ميباشـند             . پذيرفتن سخني بينياز ميدانند   

 زندگاني  ةبجايي رسيده كه كسيكه هنرش چامه بافيست و چند چامه اي بافته ، و يا كسيكه تاريخچ                
نوشته ، يا جوانيكه يك رماني پرداخته ، يا مرديكه كتابچه اي در كف بينـي چـاپ                  يك چامه بافي را     

جوانـان كـه از دبيرسـتانها بيـرون         . كرده ، بهمين مايه خود را دانا ميشمارد و گردن بهيچي نميگزارد           
بويژه . ميآيند كمي در خود سراغ نميدارند و نيازي بفراگرفتن دانش ديگري براي زندگاني نميشناسند             

نانكه باروپا رفته و بازگشته اند كه خود را برتر از ديگران ميپندارند و چنان ميدانند كه همه چيـز را                     آ
  .ياد گرفته و باز آمده اند

 
  .اين داستان مرديست كه از آشنايان بوده و براي مثال در اينجا آورده شدهـ ١
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در جاييكه اين دانشها يا فراگرفته ها را با راه زندگاني پيوستگي نيـست و اينهـا نچيزيـست كـه                     
! چنين سخني چه رواسـت؟    .  همه بيهوده است   نميگويم آن دانشها  . كسي را در زندگي رستگار گرداند     

دانـشهاي طبيعـي و     : ما خود هواخواه دانشها ميباشيم و هميشه گفته ايـم و در اينجـا هـم ميگـوييم                   
 چيزيكـه . رياضيات و پزشكي و اينگونه چيزها بسيار ارجمند است و ما در زندگي نيازمند آنها هـستيم                

از اين دانشها هنگامي سـود تـوان برداشـت كـه            :  گفت   هست راه زندگي جز از اينهاست ، بلكه ميبايد        
 سرگردان و بيراه از دانشها جـز      ةدر يك تود  . توده بشاهراه زندگي افتد و رو بسوي پيشرفت روانه گردد         

  .زيان سودي برنخيزد
يك سپاه انبوهي كه توپچيان و بمب اندازان و ديگر هنرمندان ميان خود مي دارنـد                : شما ببينيد   

 و در زير دست يـك سـرداري باشـد و           ١نند از هنرهاي ايشان بهره بردارند كه سپاه بسامان        هنگامي توا 
 يكدل و يكزبان بكار درآيد ، و آنگاه دوست از دشمن شناخته با دشـمنان بـه يـك جنـگ سـودمندي                      

سـپاهيان خـود جـز زيـان چـسودي توانـد            ٢ از هنرهـاي   پراكنـده دل  يـك سـپاه نابـسامان و        . برخيزد
  !..برداشت؟
ان نميدانند كه پشت سر اين دانشها كه فراگرفته اند دانش ديگري هست كه معنـي جهـان و                   اين

زندگي را مي آموزد و راه آسايش و خرسندي را ياد ميدهد و آن دانش از همه گرانمايه تر ميباشـد و                     
در ه ايـم بـسياري بيفرهنگانـه از         دپيداست كه باين آساني آنرا نخواهند پذيرفت ، و بلكه چنانكه ديـ            

را كه در اين چند سال ديده ايم  ريشخند خواهند درآمد ، و ما ناگزيريم درماندگيها و لغزشهاي ايشان
  .يادشان آوريم

 اينان از دانشهاي خود ةاگر فراموش نشده هم. نخست داستان اروپاييگري را يادشان خواهيم آورد  
يـان  يو از هـر بـاره پيـروي بـا اروپا          آن نتيجه را ميگرفتند كه شرقيان بايد هرچه در اروپاست بگيرنـد             

در گفتگو از نيك و بد هميشه دليلشان آن ميبود كه فـالن             نمايند و اينرا هميشه آشكاره ميگفتند ، و         
ديدند كـه مـردم     شرق را جز در آن نمية ، و پيشوايان چار   چيز در اروپا نيز چنين است و يا چنانست        

ـ               ، و چـون در خـود اروپـا سـختيهايي پـيش آمـده و                ٣داز درون و بيرون و از تن و جان اروپـايي گردن
ميوه هاي تلخ آن زندگاني كم كم رسيده بود و خود اروپاييان گاهي بگله و ناله برميخاستند ، اينان در           

در يك توده   . چه بايد كرد تمدن اين چيزها را با خود دارد         « :  آن سختيها چنين ميگفتند      ةشرق دربار 
ايـن بـود معنـايي كـه بزنـدگاني اروپـا و بـسختيهاي آن                . »يشتر باشد تمدن هرچه بيشتر سختي ها ب     

از آغـاز تـا   ) كه تمدن همانـست  ( ميدادند ، و همگي براين بودند كه شرقيان ناگزيرند زندگاني اروپا را             
انجام بگيرند و بآن سختيها كه اروپاييان دچار گرديده اند اينان نيز دچار گردند و بنام تمدن در برابـر                    

  .كيبايي نمايندآنها ش

                                                           
 منظم ـ و= ـ بسامان ١
 ـ و. آمده» متخصصين« است چنانكه در اينجا هنرمندان بمعني ) تخصص(» استادكاري« ـ يكي از معني هاي هنر ٢
 ـ و. »بايد باطناً و ظاهراً و مادتاً و معناً فرنگي باشيم« : بس شناخته شده است  كه باز ماندهـ گفته اي از حسن تقيزاده ٣
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. اين بود نتيجه اي كه اينان از دانشها و آگاهيهاي خود گرفته بودند و ما نشان داديم آن خطاست                  
ما نشان داديم كه شرقيان بايد دانشهاي اروپا را گيرند ، و افزارهايي را كـه بـراي زنـدگاني يـا از بهـر                         

 نشانداديم كه اروپاييان خـود در . نمايندجنگ ساخته اند گيرند ، ولي در راه زندگي نبايد پيروي بآنان            
 نشانداديم كه براي زندگاني آييني از       .خواهند ديد اينراه گمراهند و گزندها از آن گمراهي مي بينند و           

ولـي چـون پاسـخي      . افتـاد و بهيـاهو برميخاسـتند       ايشان ناگوار مـي    اينسخنان بر . روي خرد بايد بود   
  .نميداشتند ناگزير خاموش شدند

راي مثل ياد ميكنم و در اينجا درپي آن نيستم كه از اروپـاييگري نكـوهش نويـسم و يـا از                      اينرا ب 
چنانكـه گفتـيم    . اينها كارهاييست كه در جاي خود كرده شده و خواهد شـد           . آيين زندگي سخن رانم   

  اينان چون نميخواهند به راستي گردن گزارند و هيچ باور نميكنند كه باالتر از دانشهاي آنان دانشي
ميخواهيم . بادي خود را كنار ميگيرند ما ميخواهيم لغزشهاي ايشانرا برخشان كشيم           ا مغز پر  بباشد و   

از آن پنداري كه گريبانگيرشان شده بكاهيم و اين بفهمانيم كه باالتر از دانشهاي شـما دانـشي بـس                    
دي و آسـايش را  گرانمايه هست ـ دانشيكه لغزش هاي اروپاييان را باز ميكند ، دانشي كه راه خرسـن  

  .بمردمان ياد ميدهد
اينان باور نميدارند كه پشت سر آن هياهوها و سرگرميها كه ايشان راست يك رشته راسـتيهاي                 

 ، و من براي آنكه اينان را كه اينان هيچ نميشناسند و بسيار بدورند راستيهايي. بسيار گرانبهايي هست
سانيند كه تو گويي هيچ فهمي از خودشان ندارند و ك  اينان آن.بياگاهانم ناگزيرم مثل ديگري ياد كنم

اينست هر آوازي از اروپا برخيزد پاي كوبند و دست افشانند و هنوز فراموش نـشده كـه چـون چنـد                      
 چامه سرايان ايران نوشتند و سخنان بيهوده و ننگين زمان ةكسي از شرقشناسان غرب كتابهايي دربار

و   اندك زماني هزاران كسان آواز بآواز ايشان انداختند و بگفتگو          مغوالن و تركان را بنيكي ستودند در      
  .جستجو از ياوه بافيهاي زمان مغوالن پرداختند و صد كتاب در اين زمينه ها بچاپ رسانيدند

: مـي گوينـد     !.. بود و چه نتيجـه اي از آنهـا تـوان برداشـت؟            ه  كنون كسي بپرسد آيا سود آنها چ      
بهتر است شما همين زمينه را روشن گردانيد و معني سخن را            : گويم  مي  . سخنان شيوايي سروده اند   

آيا كسي همينكه سخنان شيوايي گفـت بايـد بـزرگش شـمرد و گفتـه هـايش را نگـه                     . بما باز نماييد  
سـخن بـراي    : روشـنتر گـويم     . سخن چيز جداگانـه اي نيـست      شما چرا بايد اين ندانيد كه       !.. داشت؟

دل ميدارد و ميخواهد بكسي فهماند آن را بقالب سخن ريزد و بزبان             اينست كه آدمي اگر معنايي در       
 شما اگر نياز داريد توانيد سـخن گفـتن ، و            .راند و بآن كس بفهماند ، و اينست جز بهنگام نياز نشايد           

ولي اگر نيـازي    . اين سخن كه بهنگام افتاده اگر شيوا باشد بهتر خواهد بود و ارج بيشتر خواهد داشت               
ايـن خـود از بـدترين    ! يره زبان بسخن باز كنيد هرچه گوييد ياوه است گو كه شـيوا باشـد          نباشد و بخ  

 كـسانيكه در روز گرفتـاري تـوده         .زيانكاريهاست كه شما چنان سخنان ياوه و بيمغزي را نگـه داريـد            
 برخاسته اند و يك سخني كه بدرد مردم بيچاره خورد و گره از كارشان گشايد از دهانشان در نيآمده ،                   

  خاست آنان همه دم از شادي زده اند و  كه از مليونها خاندانها فرياد سوگواري برمي هنگاميه و ب
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بخونخواران مغول ستايشها سروده اند دور از غيرت و مردانگي است كه شما چنـان بيـدرداني را نيـك                    
  . شماريد و گفته هاشان را نگه داريد

فراوان بود زيانها از آن زايد و انديشه ها پراكنده شما اين را نميدانيد كه در يك توده چون سخن 
 ميگوييد اينان پند سروده اند و آن نميدانيد كه پند سرودن كـار هـركس نيـست و در جاييكـه                      .گردد

نميدانيد كه همان پنـدها     . مردان تردامن و بيدرد پندسرايي كنند پند از ارج افتد و ديگر كارگر نباشد             
 آنهاسـت كـه امـروز بيـشتر ايرانيـان نيكـي را تنهـا گفـتن آن         ةن نتيجـ ايـ صد زيان دربر ميدارد ، و  
  .ند كار بستن نميباشندبميشناسند و هيچگاه در

در يك توده يكي از چيزهاييكه خويهاي ستوده را رواج گرداند شناختن نيك از بـد ميباشـد كـه                    
ولـي ببينيـد شـما      . ستندنيك را ارج شناسند و گرامي دارند و بد را خوار شمارند و از نكوهش باز نايـ                 

  خوريد كه مرداني را كه سراسر بدي بـوده انـد و خودشـان بـديهاي خـود را بيـرون                      چگونه فريب مي  
ولي مردان دلير و بزرگي را كه در تاريخ پيدا شده اند همه خـوار               . ريخته اند بدينسان بزرگ مي داريد     
  .     و بزيان خود مي كوشيدببينيد چگونه نمي فهميد . مي گيريد و نامي از آنان نمي بريد

آنان اينها را آسـان ميـشمارند ولـي بـسيار گرانـست و              . از اينگونه لغزشها اگر بشمارم بسيار است      
همين چيزهاسـت كـه     . همين چيزهاست كه يك توده را افزار دست بيگانگان گرداند         . بسيار بزرگست 

  .اردزيك توده را از رستگاري و سرفرازي بي بهره گ
آن اندازه دانش يا آگاهي كه اينـان راسـت نچيزيـست كـه يـك مـردي را             .  بيمايه اند  اينان بسيار 

 . يكان يكانش اينها باشد با توده هاي بزرگ جهان همسري نتوانـد            ةيك توده كه سرماي   . بجايي رساند 
اينان زيان خودسري و جدا انديشيدن را نميدانند كه بايـد گفـت معنـي زنـدگي را                  همه چيز بكنار ،     

مرداني سربلند ميدارند و بخود ميبالند و كمي در خود سراغ نميدارند ولي اين كار ايشانست . دنميدانن
كه هر يكي جدا مي انديشند و جدا ميزيند و هـر يكـي آنچـه را ميخواهـد نيـك مينامـد و آنچـه را                           
نميخواهد بد ميخواند ـ اينچنان ميزيند و آن نمي فهمند كه يكتـوده بـا چنـين حـالي جـز نـابودي        

  .سرنوشت ديگري ندارد
زيرا چنانكه بارها گفته ايم يكي      . سوم اينان از يك شايستگي خدادادي خود را بي بهره ميگردانند          

از خويهاي نيك آدمي راستي پرستي است كه چـون سـخني را شـنود و آنـرا براسـت دارد بهـواداري                       
 ة را هم گفته ايم كـه همـ        اين. برخيزد و چون يكي را در كوشش براي نيكي مردم بيند همراهي نمايد            

زيرا راه پيشرفت اين است كه يكي برخيزد و سـخناني  .  اين خوي نيك استةپيشرفتها در جهان نتيج   
  .وي همراهي نمايند و راه پيشرفت را باز نمايند راند و يا بكوشش در راه مردم پردازد ، و ديگران با

مندي بيننـد از همدسـتي و       اينان چون سخني را بـشنوند و يـا كـسي را در كوشـش سـود                ولي  
همراهي باز ايستند و هرگز نزديك نشوند ، و اين كار را براي آن كنند كه بخودسري و خودخواهيشان 
برنخورد و پيروي از كسي يا از سخني فهميده نشود ، و گاهي بر آنسخن يا برآن كوشش ايـراد هـاي                      

  انست كه يك چيزي را كه شنوند پيش اين شيوه اي در ايش. خنكي گيرند و بهانه هاي كودكانه آورند
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 اينهـا را    ةاز همه يك ريشخندي نمايند و پشت سر آن نافهميده و ناانديشيده بايرادها برخيزند و هم               
  اگر مـا در همـان      .بنام همان سرخودي كنند و اين خواهند كه پيروي ننمودن خويش را نشان دهند             

و هـر    خوي راستي پرستي كه در نهـاد هـر نيـك          هنگام دلهاي آنان را بشكافيم خواهيم ديد از يكسو          
بدي هست بر اين واميداردشان كه آنرا بينديشند و بفهمنـد و بپذيرنـد ، و از يـك سـو خودخـواهي و         
خودسري جلوشان را مي گيرد ، و آن ريشخندها و ايرادگيريها هياهوييست كه اين دو خوي ناسـتوده                  

برپا ميكنند ، و اينست يكچيزي هرچـه بهتـر باشـد            در برابر آن خوي خجسته و براي جلوگيري از آن           
  .اينان ريشخند و ايراد بيشتر كنند

 ةنده كرده اند كـه تـا زنـده انـد رشـت             نيكيهاي جهان پشت پا زده اند و تنها باين بس          ةاينان بهم 
 بيچـارگي و    ة اگـر شـما ميخواهيـد انـداز        .سرخودي را از دست ندهند و بهيچ راستي گـردن نگزارنـد           

د و پياپي گله ميكنند و از تـوده نكـوهش مينماينـد             نينان را بشناسيد هنگامي كه مي نشين      گرفتاري ا 
و ببينيد چگونه سر را     » !..آيا نبايد بيكراهي درآمد و آنرا پيش گرفت؟       !.. پس چاره چيست؟  « : بپرسيد  

چـي  چون از دست خودشان هي    آري  » ما نميشويم ، ما نميشويم    « : به پشت تكان ميدهند و ميگويند       
برنمي آيد ، و از آنسوي نميخواهند يكي ديگري بكاري برخيزد و اينان همراهي نمايند ناگزيرند بـآن                  

 پليـد هـم هـستند و از درون دل دوسـت              بمانند آنانكه گرفتار رشكِ    .»ما نميشويم « نتيجه رسند كه    
امي ميان مردم پيـدا     ميدارند كه اين توده بيكبار نابود گردد و نباشد آنكه كسي برهايي آن برخيزد و ن               

  .كند
بـراي  .  نوشـتن ميكـشم    ةاين درد بسيار جانگزاتر از آنست كه من با اين خونسردي و آرامي برشت             

ولي من چون نخستين بـار اسـت كـه از ايـن بيمـاري سـخن                 . يك توده دردي بيمناكتر از اين نيست      
  .كنم بسخنان كم ژرفا بس ميميرانم نميخواهم بيكبار همة گفتنيها را بگويم و اينست از رو ميگذرم و

چنانكه گفتيم اينان بهر چيزيكه رسند نافهميده و ناانديشيده ايراد گيرند و اين تنها براي آنـست                 
يكي از پشتيبانان پيمان    . كه نگرويدن خود را نشان دهند و من اينك مثالي براي آن در دست ميدارم              

   :در مازنداران كه خود جوان دانشمنديست چنين مينگارد 
.  نـدارد  زه اي دارندة پيمان در افكارش ساختمان تا     : يكي به پيمان ايراد ميگرفت و چنين ميگفت         

تا ساختمانهاي كهن  ساختمان هاي تازه است وليكن ةگفتم دارد و اينها كه تا امروز نوشته شده شالود  
الوده هاي تازه هزار سال پيش كه در عقايد مردم خصوصاً شرقيها وجود دارد خراب نشود بجاي آنها ش

مقـصود قـرار داده و    كوهي هدف ةرا در كل  پر نوري ة فرض كنيد پيمان شعل    .و عاقالنه نميتوان ريخت   
يـك جـا خنـدق      : ا برسد ولي راهي درميان نيست و در هر قدم به موانعي برميخـورد               جميخواهد به آن  

  يـب و خطرنـاك و   يـك قـدم آنطرفتـر نـشيب و فرازهـاي مه     ،  جاي ديگر رودخانة عظيم است      ،  است  
 بايستي تمام ايـن      ،  درختان كهنسال و درهم و برهم       ، دره هاي عميق و هولناك و پست و بلندي زياد         

. گفت براي اين كار هم بيل و كلنگ و تبر الزم است كه نـدارد       . موانع را بكوبد و صاف كند تا جلو برود        
  .گفتم كلنگ همان داليل است كه در پيمان اقامه مي شود
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از خـرده گيـر   . و من ميخواهم آنرا روشـنتر گـردانم  خيست كه داده شده و بسيار بجاست      اين پاس 
اگر خود شما باشيد چه ساختمان تازه اي بميـان          !. ميپرسم آيا خواست شما از ساختمان تازه چيست؟       

 ايد  خود نام دين ميبريم باشد كه شما ما را بپاي كشيشان و ماليان برده              از اينكه ما در گفتار    !. آوريد؟
و چنان دانسته ايد درپي همان چيزهاي كهنيم ، و من براي آنكه شما را بيدار گردانم نـاگزيرم مثلـي                     

شما چون در اروپا درس خوانده ايد نيك ميدانيد كه در اين دويست سال و سيصد سال چه                  : ياد كنم   
ين هم ميدانيد كه هـر      ا. پيشرفتهايي در كار دانش رخ داده و چه افزارهاي بسيار شگفتي اختراع يافته            

مثالً اتومبيل كه اختراع كرده اند راه پيمودن را ده بر يـك             .  آساني زندگانيست  ةيكي از اين افزارها ماي    
پيمـوديم اكنـون بـا اتومبيـل      آسانتر گردانيده و ما راهي را كه پنجاه سال پيش با درشكه ده روزه مي     

  همچنين است راه آهن و تلگراف و تلفن و ماشين هـاي بافنـدگي و ريـسندگي و                  .پيماييم يكروزه مي 
لـيكن از آنـسوي مـا       . تابندگي و كارندگي كه هر يكي آسانيهاي ديگري را در كار زندگي پديد ميآورد             

بينيم كه از روزيكه اين اختراعها آغاز شده زندگي رو بسختي گزارده است و ما خود آگـاهيم                   نيك مي 
  . را كه سي سال پيش در زندگي ميداشتيم اكنون نميداريمكه آسايشي

گفت كه حال چيـستاني پيـدا كـرده     اين چيزيست كه خود اروپاييان در آن درمانده اند و ميتوان         
و بخواست خدا برآن ميكوشيم كه      ١ما انگيزة اين را بدست آورده ايم و راه چاره را هم دانسته ايم             . است

ه دانشها سود خود را تواند داد و جهانيان بدانسان كه ميبايـد از آسـايش                آييني براي زندگي بگزاريم ك    
اين چيزيست كه ما بآن ميكوشيم و من نميدانم شما آن را ساختمان تـازه خواهيـد                 . بهره توانند يافت  

  !.شمرد يا نه؟
ترش ميكنند بـي آنكـه    ن يك گرفتاري شده است كه همينكه نام دين بميان ميآيد كساني رو    يا
ما هيچ نام دين :  اينان را بايد نشاند و چنين گفت .ند ما چه ميگوييم و چه معني از آن ميخواهيمبدان

  !. اگر ميخواهد بگو ببينم چگونه بايد بود؟!. تو بگو آيا زندگي راهي ميخواهد يا نه؟. نميبريم
كه بنام دين يا    ما تا نتوانيم اين انديشه هاي پراكنده و بيهوده اي را            اين پاسخ بسيار بجاست كه      

 و آنگـاه مـا درپـي اينـيم كـه            .نيم هيچ كاري نخواهيم توانست    بنامهاي ديگري در سرهاست ريشه كَ     
   ةبگفت. مردمان را براستي ها آشنا گردانيم و نخست بايد اين دروغها را از سرهاي ايشان بيرون كنيم

 
و ) ١٩٣٣( اقتصادي آنجا در آيـين       هايگرفتاريهاي كشورهاي غربي و علت بحران     ). گفتار يكم (ه ميخواهيم؟ ما چ  يا   آيين. ـ نك ١

شرح داده شده و نزديك بودن جنگ ميان كشورهاي اروپايي و بازگشت بحران اقتـصادي در غـرب                  ) ١٣١٢-٣(سپس در پيمان    
 و اين را پيمان در هفت سال نـشر خـود بـسيار روشـنتر     در آيين شيوة درست زندگاني بكوتاهي باز نموده شد     . پيش بيني شده  

  .گردانيد
سرمايه دار  تـاكنون تغييـر    ) در آسـتانة جنـگ جهـاني دوم       (ي در اروپا از زمان اين نوشته        خوانندگان ميدانند كه    از آنسوي   

 دمادم به بهتر گردانيدن آن      اروپاييان بويژه پس از جنگ برخي كژيها و نارساييهاي شيوة زندگاني خود را دريافته و              . بسيار كرده 
خـود را دارد و همـة اينهـا در    » نهـادي  «  زندگاني دشواريها و بن بستهايبا اينهمه هنوز ديده مي شود كه اين راهِ   . كوشيده اند 

 و پيام بـه دانـشمندان اروپـا و امريكـا    . همچنين نك. گام نخست از شناخته نبودن آيين زندگاني است ـ آيين بخردانة زندگاني 
   ـ ونكيزيسيون در ايرانا
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 زير آن گرد آوريم بايد نخـست  شما اگر ما درپي ساختمان تازه اي ميباشيم و ميخواهيم مردمان را در           
  .بكندن ساختمانهاي كهن پردازيم ، وگرنه تا آنها هست مردمان از زير آنها بآساني بيرون نخواهند آمد

شايد كساني برانداختن آنها را كار آساني ميشمارند ولي بايد بگويم كار بس سختيست و دليل آن                
ن برنداشته و بيش از اين نتوانـسته كـه آنهـا را سـست                آنها را از ميا     ،  رواج شايان  ةاينكه دانشها با هم   

ت و انجيل دست بدست ميگـردد و دسـته هـاي            ابينيد در اروپا با صدها دانشكده تور       شما مي . گرداند
 دل ةبزرگي از دانشمندان هنوز خواهان آنها ميباشند و راستي اينست كه آنـان دانـشها را بيـك گوشـ                

ها جاي ديـن را نتوانـد       شدانه اند ، و اين از آنجاست كه         د آن سپار   ديگر ةخود و اين افسانه ها را بگوش      
رشته دانـستنيها و دسـتورها نيازمنـد اسـت كـه دانـشها از آن ناآگـاه            آدمي در زندگاني بيك   . گرفت

 دانشهايي كه اندوخته خود را نيازمنـد ديـن ميـشناسد و نـاگزير          ة اينست يك دانشمند با هم     .ميباشد
  .ي مي اندازد كه آنها را جز پندارهاي بي پايي نمي شناسدخود را به دامن چيزهاي

در اين باره راستي آنست كه تا اين انديشه هاي پراكنده و پنـدارهاي مفـت درميانـست مردمـان                    
رستگار نخواهند بود ، و از آنسوي تا يك شاهراهي براي زنـدگي بـاز نـشود و راسـتيها و دسـتورهايي                       

از اين روست كه ما در پيمان از يكـسو بـا آن پنـدارهاي            هد رفت ، و     آموخته نگردد اينها از ميان نخوا     
  .هايي بجاي آنها ميگزاريم و اين راه را گام بگام پيش ميرويميبيهوده ميجنگيم و از يكسو راست

با اينهمـه   .  تازه و كهنه نميگزاريم    ةما درپي نتيجه اي ميباشيم و در راه رسيدن بآن جدايي ميان           
ه هاي تازه ميباشيد كمتر يكي از گفته هاي ما تازه نيست و ما كمتر سخني را از اگر شما خواهان گفت

 اين را .بسيار زمينه هاست كه كهنه است ولي گفته هاي ما در آن پاك تازه ميباشد. ديگران ميگيريم
ان دينداران و بيدينان و صوفيان و فيلسوف      . هزاران كسان از روان گفتگو كرده اند      : براي مثل مينويسم    

 مـا در بـارة آن   ةبا اينهمـه گفتـ  .  آن نوشته شدهةهمگي از آن بسخن پرداخته اند و صدها كتاب دربار      
ده و اين را كه آدمي داراي روان و ر جان و روان پي نب  ةتازه ميباشد و كسي تاكنون بجدايي ميان       بيكبار

 از افالطـون و ارسـطو و        كتابهايي كـه  . جان هر دو ميباشد و از دو سرشت جداگانه پديد آمده ندانسته           
ابن سينا و نصيرالدين توسي و ديگران در اين زمينه در دست است بخوانيد خواهيد ديد كـه آدمـي را              

يـا جـز از تـن      » تجرد« ناميده اند و چون خواسته اند       » نفس« داراي يك گوهر دانسته و آن را بتازي         
وان شده اند كه ايـن  ستُو گاهي خود خَبودن آن را نشان دهند بيكرشته سخنان ناروشني برخاسته اند     

.  آنها با آدمي گزاردن نتوانـسته انـد        ة چهارپايان و ديگر جانوران نيز هست و جدايي ميان         ةسخنان دربار 
ليكن ما با دليل هاي بسيار ساده و روشن نشان داده ايم كه آدمي جان و روان هر دو را دارد و جدايي                       

  .ت او با جانوران بسيار بسيار اسةميان
آن گفتار ساده اي كه ما بعنوان جان و روان نگاشته ايم از يكسو گوهر آدمي را نشان ميدهـد ، و                      

 نيكخـويي و  ةي آنرا روشن ميگرداند ، و از يكسو انگيـز    گ مادي داده بيپاي   ةاز يكسو پاسخ روشني بفلسف    
 و دانـستن معنـي   بدخويي را باز مي نمايد ، و يك كلمه بگويم يك راه نويني را براي شـناختن آدمـي                 

  را نيك بخوانيد و نيك بينديشيد و چون فلسفه خوانده ايد اين را  گشايد ، كنون شما آن زندگاني مي
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اگر .. اگر گفته است كه بوده و كجا گفته؟       .. روشن گردانيد كه آيا كسي تاكنون آن را گفته است يا نه؟           
ن را بنويسيد و ما بي هيچ رنجـشي در پيمـان           اگر ميداريد آ  .. نگفته آيا شما ايرادي بآن ميداريد يا نه؟       

  .. بچاپ خواهيم رسانيد و خود ميخواهيم بدانيم آيا آنرا يك چيز تازه اي توانيد شمرد يا نه؟
اين يك نمونه ايست كه چگونه اينان بهـر چيـزي نافهميـده و ناانديـشيده                . بسخن خود بازگرديم  

و در اين چند سال چندان پيش رفته است كه اگر پيمان پنجسال است پراكنده ميشود . ايراد ميگيرند
اينـان  . بآن پردازد و چيزهاييكه نوشته شده بخوانـد       ١كسي بخواهد خواست او را بداند بايد چند هفته        

 بلكه بسياري آن را هـم     . همينكه يك صفحه از يك شماره را ميخوانند زبان بخرده گيري باز ميكنند            
 دوباره ميگويم اينان آنرا نادانـسته ميكننـد و          .آن را نميدانند  نخوانده بخرده گيري برميخيزند و بدي       

  . سرخودي را از دست نهلندةتنها اين ميخواهند كه بهيچ سخني گردن نگزارند و رشت
زيـرا بـسياري از ايـشان بـدرد         .  ميگرداننـد  رچهارم اينان راستيها را پايمال ميكنند و رنجها را هد         

شنوند چنانكـه گفتـيم آن را نمـي پذيرنـد و از در               ي را كه مي   خودنمايي نيز گرفتارند و اينست سخن     
خرده گيري مي آيند و تا زماني بيگانگي مينمايند ، ولي پس از ديـري آنـرا گرفتـه و برنـگ ديگـري                        

هيچ سـخني   بدينسان  .  نوشتن ميكشند  ةانداخته و بنام خود در اينجا و آنجا بزبان مي آورند و يا برشت             
بيسود ، از دستبرد اينان ايمن نتواند بود و همينكه يك گفته اي بيرون ميآيد نيك يا بد و سودمند يا 

!..  ببينيد اندازه گرفتاري چيست؟.پس از زماني چند رنگ بخود گرفته و گوهر خود را از دست ميدهد        
 از همه چيز چشم پوشيده اند و تنها باين خرسندند كه خودسرانه جنبشهايي ميكنند و در اين نشست    

بدينسان همـه چيـز را پايمـال ميكننـد و           . شست گردن ميكشند و با سخناني خود را مينمايند        و آن ن  
  و بيخردانـه   » مـا نميـشويم   « هميشه هم از حال تـوده گلـه ميدارنـد و پايـان سخنـشان آنـست كـه                    

پندارند جهان همواره چنين بـوده اسـت و چنـين بايـد بـود و لـذت زنـدگاني جـز خودسـري و                          مي
  .استخودنمايي نبوده 

ي ما همين بوده كه نگزاريم با گفته هـاي          ادر اين چند ساله كه پيمان را مي نگاريم يكي از رنجه           
ما همان رفتار را كنند و بارها در اين باره گفتار نوشته ايم ، و با اينهمه بسياري چنـدان آزمندنـد كـه                        

خود درآميختـه و     زهايي از بارها مي بينيم يكي سخني را كه نوشته ايم با چي          . جلوگيري نتوانسته ايم  
برنگ ديگري انداخته و گفتاري نوشته و در جايي بچاپ رسانيده ، و ديگري همان را با رنگ ديگـري                    

ما همه برآن مي كوشيم كه انديشه هاي پراكنده را از ميان بـرداريم و اينهمـه                 . در باالي منبر سروده   
  .چند گونه ميان مردم پراكنده گردانندپافشاري مي نماييم آنان مي كوشند گفته هاي خود ما را ب

در ده سال پيش هنگاميكه ما از پيراستن زبان فارسي و درسـت گردانيـدن آن سـخن ميرانـديم                    
ديگران يا از در ايستادگي و كارشـكني ميآمدنـد و يـا چـون خودشـان                  . دكمتر كسي بما ياري مينمو    

  بنتيجه رسيده و اكنون گام هايي در پيشگام نشده بودند بيگانگي نشان مي دادند و سپس كه كوشش 

 
چنـد  « كتابهاي ديگري به آنها افزوده گرديده بدانسان كه اكنون بجـاي   پس از آن گفتارها و.  گفته شده١٣١٨ـ اين در سال  ١

  ـ و. گفته شود» چند ماه« بجاست » هفته
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آن راه برداشته ميشود بيشتر كسان برآنند كه هرچه مي كنند خود كننـد و هـر يكـي بـيش از همـه                        
 همينست كه راههايي را كه ما مي نماييم همه ميخواهنـد برنـگ              ةبخودنمايي مي كوشند ، و در نتيج      

  .اشته شدهديگري اندازند و چنان كنند كه گفته نشود از پيمان برد
زباني ناتوان و درمانده كه بايد هرچه زود درستش گردانيد ، ولي هر             . ببينيد كار بچه سختي است    

 نادرسـتي ١دستوري كه ميدهيم پس از ديري مي بينيم رنگهاي گوناگون بخود گرفته و با رويـه هـاي                 
ن نامرديهايي تـاب     كدام كس است بچني    ٢.و بجاي آنكه سودمند افتد زيان از آن برميخيزد         بكار ميرود 

آخـر بـا    !.. آخر اي درماندگان چه ميخواهيد و درپي چه هـستيد؟         !.. آورد و نوميدانه از ميدان در نرود؟      
يك كـس در يكراهـي   !.. آخر همه چيز را دستاويز خودفروشي ميگيرند؟    !.. همه چيز هم بازي ميكنند؟    

 پـيش افتـاد و رنـج كـشيد مردانـه            يا بايد پيش افتد و رنج برد و بديگران راه نمايد و يا چـون كـسي                
اين رفتاريكه شما پيش گرفته ايد چيزيست كه ما نميدانيم چـه            . بهمراهي برخيزد و ياري دريغ نگويد     

آخر چشده كه پيروي از دانش بشما برميخورد و آن را . نامي بآن دهيم و با چه زباني بنكوهش پردازيم
 بـيش از ايـن دنبـال        ..! خـويش نميـشماريد؟    كمي خود مي پنداريد ولي چنين ننگين كاري را كمـي          

  .نميكنم و بيش از اين نمي نويسم
آنان را اين بس كه زشتي اين كار را نميدانند و زيان آنرا در نمي يابند ، و بـا چنـين درمانـدگي          

كودكاني را ميمانند كه نه معني زندگي را مي فهمند و نه از . خود را بي نياز از راه و راهنما ميشناسند
  .ه پيشرفت آن آگاهند و جز درپي بازيگوشي نيستندرا

كنم و دوبـاره ميگـويم اينـان بـاين راه بنـاخواه              ين چهار گرفتاري كه از آنان شمردم بس مي        ه ا ب
 نبودن راه و انگيزه هاي ديگر است ة چنانكه گفتم اين گرفتاريها نتيج.افتاده اند و جاي نكوهش نيست

 ايـن گناهـان     ةبـويژه جوانـان را كـه بـا همـ          . و آنان را براه آورد    كنون بجاي نكوهش ميبايد كوشيد      و  
  .بيگناهند و مي بايد بخودشان وانگزاشت و چگونگي را بآنان فهمانيد

 بلكـه مـرگ خـود        براي يكتوده با مرگ برابر اسـت       يسرخودي و جدا انديش   مي بايد فهمانيد كه     
يكي جدا از ديگـري       افتد و هر    يك چيزي جز همان نيست كه ذره هايش از كشش          مرِگ. همان است 

يك توده هنگامي زنده است كه يكان يكانش همه در يكراه باشند و بتواننـد نيروهـاي خـود را                    . ايستد
  .اگر نچنانست آن مرده است و نام توده را نشايد. رويهم ريخته نيروي بزرگي پديد آورند

جايي نرساند و آن به تنهايي جز از  دانشي كه اندوخته ايد شما را به ةمي بايد فهمانيد كه آن ماي
اين نتيجه ندهد كه شما را افزار دست ديگران گرداند چنانكه تاكنون بوده ايد و نخواهيد توانست انكار 

  .نمود

                                                           
 صورت ـ و) = همچون مويه(ـ رويه ١
 زيان برمي خيزد بايد به جستار دامنه دار عيبهـاي زبـان فارسـي و                »تانفرهنگس« ـ براي دانستن آنكه چرا از كار اينان و نيز           ٢

  ـ و. راههاي رسا و توانا گردانيدن آن كه از نوشته هاي كسروي در زمينة زبان فارسي بدست مي آيد پرداخت
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مي بايد فهمانيد كه گرويدن براستي و پشتيباني از آن نه تنها كمي يك كس نيـست ، و دليـل                      
يشه مـردان بـزرگ ايـن خـوي را داشـته انـد و ايـن                هم. درستي روان و نيرومندي خرد او نيز هست       

  .ناآگاهي شما است كه پيروي از راستي را كمي خود ميشماريد
 يةرمامي بايد فهمانيد كه سخني را كه يكي ميگويد آنرا گرفتن و برنگهاي ديگـر انـداختن و سـ                   

ان يـ ن و ز  خودنمايي ساختن از زشت ترين كردارهاست و اين ناآگاهي ديگري از شماست كه زشتي آ              
  .بزرگي را كه دربر دارد نميدانيد

شما چشم باز كرده و هياهويي را برپا ديده ايد و خود نيز بآن آميخته ايد و از صدها راسـتي كـه                       
اگـر كـسي از شـما بپرسـد زنـدگي           . شور و غوغا دربايد پاك ناآگاهيد      براي رستگاري در اين جهان پر     

 بيش از آن نتوانيد كه بگفته هاي پريشان اين فيلسوف         چيست و راه پيشرفت آن كدام است درمانيد و          
اينهمه از بدخويي مردم گله مينماييد اگر يكي بپرسد خويهاي نيـك كـدام              . و آن پرفسور دست يازيد    

 اگر يكي بپرسـد نيـك و بـد را از چـه راه تـوان               . است و راز نيكخويي و بدخويي چيست پاسخ نتوانيد        
 اگر يكي بپرسد جدايي آدمـي       .گزاشت ندانيد در پاسخ چه گوييد     شناخت و چه پايه اي براي آن توان         

همه چيز بكنار يكي از شما بپرسد و بگويد اينكه شما بـسخن             .  ديگر چيست سخني نتوانيد    و جانورانِ 
هر يكي همين رفتار را مينمايد و با چنين حالي كار يك توده             گردن نمي گزاريد ديگران نيز      هيچكس  

نتوانيد و ناگزير شده ياوه بافيهاي اين و آن را بميان كشيد كه آدمي هميشه  بكجا انجامد هيچ پاسخي     
 نـشينيد و گلـه از بـديهاي تـوده     اينكه در اينجا و آنجـا مـي  . چنين بوده است و هيچگاه نيكي نپذيرد 

مينماييد و گردن ميكشيد اگر يكي بپرسد بسيار خوب راه چاره چيست آخرين پاسختان آن باشد كه                  
  .و اين پستي و بيرگي را بخود پسنديده زشتي آن را درنيابيد» ويمما نمي ش« 

ببينيد چه اندازه بدوريد كه ما سالهاست ميكوشيم و بي آنكـه مـزدي از شـما خـواهيم و فزونـي                      
 پراكنـدگيها  ةجوييم معني زندگي را باز مينماييم و راه پيشرفت و رستگاري را نشان ميـدهيم و بچـار                

د نبرد مي كنيم و شما بجاي خشنودي بدتان مي آيـد و بجـاي همراهـي و                  مي كوشيم و با خويهاي ب     
  .چه آلودگي باالتر از اين كه ما نيكي مي كنيم و شما بدي مي نماييد. پشتيباني از در دشمني ميآييد

!.. همه چيز بكنار ـ اين گام هايي كه ما در راه پيراستن زبان برداشته ايم آيا شما اميد ميداشتيد؟ 
آيـا اميـد    !..  ميداشتيد كه يكي فارسي ناب نويسد و نوشته هاي او را هر خواننـده اي بفهمـد؟                 آيا اميد 

) از روي زبانـشناسي    (ميداشتيد كه كسي زبان پريشان فارسي را بپيرايد و پايـه هـايي از روي دانـش                  
و هنوز فراموش نشده اينكه صدها كـسان بـا پيراسـتن زبـان دشـمني مـي نمودنـد              !.. براي آن گزارد؟  

  .و هنوز نوشته هاي آنان از ميان نرفته است» نشود« ميگفتند 
رديد كه يك كسي در شرق برخيزد و بر اروپاييان ايراد گيرد و خود آنان سـخنانش                 كآيا گمان مي  

آيا گمان ميبرديد كه يكي در ايران از دين و از زنـدگاني و از روان سـخن   !.. را بپذيرند و براست دارند؟    
   ببينيد چه اندازه بدوريد كه بجاي خرسندي و پشتيباني ١!..وشته هاي او ارج گزارند؟راند و غربيان بن

 
  ـ و.  كرده اندهـ يكي از نمونه هاي آن تكه هاييست از كتاب آيين كه اروپاييان بزبانهاي خود ترجم١
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يش از آن بهره نميخواهيد كه تكه هايي را برداريد و برنـگ             باز در بيگانگي در ميآييد و از اين سخنان          
!..   يـا نـه؟     آلودگي خودتـان را در مـي يابيـد         ةنميدانم آيا انداز  .  خودنمايي سازيد  ةديگر انداخته سرماي  

 رشك پليدند و باين اندازه بس  ةبمانند آنكسانيكه آلود  !.. ( بيچارگي خود آگاهيد يا نه؟     ةنميدانم از انداز  
  ).زند و من نميخواهم در اينجا از آنها سخني رانميخ نكرده بدشمني و كارشكني نيز برمي

 از چنـد سالـست چـاپ        .چون راه را از دست داده ايد كدام كاريست كه بكنيد و ناسـتوده نباشـد               
چون چند كسي از شرقشناسان آنرا كرده اند صدها كـسان پيـروي از              . كردن كتابهاي كهن رواج يافته    

  دلـم  . ايشان مينمايند و هر يكي يك يا دو كتابي را بدست آورده با يـك آب و تـابي بچـاپ ميرسـانند          
 را از آنها   تمي و چند كتابي   خواهد فرصت داش   دلم مي !. خواهد يكي بپرسد آيا سود اينها چيست؟       مي

  نمودمي تا دانسته شدي كه اينان تا چه انـدازه از شناسـايي نيـك و بـد                   برگرفتمي و زشتيهاي آنرا باز    
  .بي بهره اند

اينان آن نمي دانند كه قرنهاي گذشته براي شرق زمان آلودگي و گرفتاري بوده و مرداني كه در                  
اگـر در آن زمانهـا يكمـرد        .  همان زمانها بـوده    ة اند شايست   اند و سخنانيكه سروده    آن زمانها برخاسته  

. اين نميدانند كه از كتابهاي آنها جز زيان برنخيـزد         . برجسته اي برخاستي ناگزير مردم را تكان دادي       
اين نميدانند كه غربيان اگر آن ها را بچاپ مي رسانند و پراكنده مي نمايند براي اينست كه شرقيان                   

١.ده اند آرزو مي دارند و تكان و پيشرفت آنان را دوست نميدارندرا بهمان حال كه بو

و چون يكزمينه با گفت و شنود روشنتر گردد در پايان گفتار گفت و شنودي را كه در سال پيش                    
مرا با يكي رو داده در اينجا مي آورم و اين نمونه ايست كه چگونه اينان معني هيچ چيز را نمي فهمند 

مردي نزد من آمده با بـودن كـساني چنـين           : خود مي دهند و زندگي بسر مي برند         و گيج وار تكاني ب    
 ةبگفتـ ( نيكخـويي و آيـين زنـدگاني         ةهم نويسنده باشم و يكرشته گفتارهايي دربـار       امن ميخو : گفت  

 آن  ةبـار  خـود را در    ةاهم شـما آنهـا را بخوانيـد و انديـش          نوشته ام و ميخو   ) خودش اخالقي و اجتماعي   
بهتر است اين را از     : ر پيش انداخته نخواستم پاسخي دهم ، و چون دوباره پرسيد گفتم             من س . بگوييد

گفتم اين كار را كه ميخواهي پيش گيـري مـا زيـان آور ميـشناسيم و                 !. چرا؟: گفت  . ديگري بخواهيد 
!. چسان مگر كشور نويسنده نميخواهد؟    : با شگفت پرسيد    . نمي خواهيم شما را در آن كار ياوري كنيم        

ايـن از كجاسـت كـه بايـد كـساني      !.. نويسندگي چيست و بـراي چيـست؟   : گفتم شما نخست بگوييد     
اين ديگر انگيزه نميخواهـد امـروز    : گفت  !..  آن چيست؟  ةآيا انگيز !.. بديگران آموزگار و پندآموز باشند؟    

   اين پاسخ گفتم. در همه جا نويسندگان هستند همچون ويكتور هوگو و آناتول فرانس و ويلز و ديگران

 
: را مي تـوان نـام بـرد    ) E.J.W. Gibb Memorial Trust(اوقاف گيب نمونه اي از نخستين كوششهاي پليدانة ايشان  بعنوان  ـ١

آيا ما نبايد از خود بپرسيم ايـن چـه   . يكي در انگلستان وصيت كرده كه داراييش را در راه چاپ كتابهاي كهن شرقي بكار گيرند 
  چـرا نخواسـته    !ابهاي دورة زبوني شرقيان چگونه در دل يـك انگليـسي زبانـه زن گرديـده؟               اين مهر و شور به كت     ! علتي داشته؟ 

   ـ و! چرا داراييش را در راه ساخت بيمارستان و يتيمخانه بكار نينداخته؟! شرقيان با آن پول دانشگاه و آزمايشگاه بسازند؟
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 آنـرا   ة عاميان است كه يك چيز را كه بسيار ديده اند و خو گرفتـه انـد انگيـز                  ةاين شيو عاميانه است   
  .نينديشند و اگر كسي پرسش كرد در شگفت شوند

شب « : در شگفت شود و پاسخ دهد       !. شب و روز از كجا پديد مي آيد؟       : اگر از يك عامي بپرسيد      
شما نيز چنان پاسـخ     . »شب و روز هميشه بوده است و پي هم آيد و رود           . و روز ديگر از كجا نميخواهد     

  : آموزگاري و پندآموزي را روشن مي گردانم ةمن خودم پاسخ پرسش را ميدهم و انگيز. ميدهيد
آدميان ناگزيرند كه جهان را بشناسند و معني زندگي را دريابند و اينها چيزهاييست كه مردمان                

گر بسر خود باشند بكشاكش برخيزند و هر گروهـي بجهـان معنـي ديگـر                سرخود نتوانند شناخت و ا    
 خواهد كه در اين باره نيز مردم بـسر خـود بجـايي             از آنسوي براي زندگي يك راه بخردانه مي       . دهند

همچنين آدمي را خويهاي نيك و بد هر دو هست و بايد آنهـا را               . نرسند و از هم پراكنده و دور باشند       
  . واداشت بد پرهيز از خويهايهردم را بپيروي از خويهاي نيك و بنيد و منيك از بد جدا گردا

سه بهم پيوسته است و يكتوده تا نخست         ولي اينها هر  . اين سه زمينه است كه بايد بمردم ياد داد        
معني درست زندگي را نشناسد آييني براي زندگاني نخواهد داشت و خويهاي نيك و بد را از هـم بـاز                     

 ةيكـي انديـش  :  جهـان درميانـست   ةبـار  شما ببينيد همـين اكنـون چنـد انديـشه در          .نخواهد شناخت 
خراباتيان كه جهان را يكدستگاه بيهوده اي ميشمارند و برآنند كه بايد زندگي را با مـستي و ناآگـاهي                    

  صوفيان كه مي گويند خدا را با ديده مي بينيم و برآنند كـه بايـد از خوشـيها      ةديگري انديش . بسر داد 
 فيلـسوفان اسـت كـه آدمـي را بـا            ةديگـري انديـش   .  بسختي كشي خود را بخدا رسانند      ه پوشيد چشم

 ةديگـري انديـش   . چهارپايان و ددان يكسان ميشمارند و زندگي را جز نبرد و زور آزمـايي نميـشناسند               
 چند كسي ميشمارند و برآنند كـه بايـد بخـشنودي آنـان كوشـيد و      كيشها كه آفرينش را سراپا از بهرِ 

پيداست كه اينها باهم ناسازگار است و هر يكي از آنها آيـين             . يانجيگري آنان بايد طلب بهشت نمود     بم
 ةشـما اگـر جهـان را بـا ديـد          . ديگري براي زندگي ميخواهد و خويهاي ديگري را نيك يا بد ميشناسد           

از خويهـا نيـز     صوفيان بينيد نبايد ارجي ببازرگاني و كشاورزي و آبادي كشور و مانند اينهـا گزاريـد و                  
 فيلسوفان ببينيد بايد    ةولي اگر آن را با ديد     . مانند اينها را پسنديد   و  گوشه گيري و خاموشي و سستي       

شي و پول اندوزي باشيد و از خويها نيز آز و دغلكـاري و كوشـش و ماننـد                   درپي زورآزمايي و ناتوان كُ    
  .ست ديگري مي دارداينها را برگزينيد ، همچنين با ديگر انديشه ها كه هر يكي خوا

اكنون همگي اين انديشه ها در ايران پراكنده است و شما كه ميخواهيد بمردم گفتگو از نيكخويي 
بينيد و كـدام يكـي از        و آيين زندگي نماييد و گفتار نويسيد نخست بايد ديد جهان را با چه ديده مي               

. يهـاي نيـك و بـد بـسخن برخيزيـد     گزينيد و پس از آن از آيين زندگاني و خو اين انديشه ها را برمي  
اينكه امروز بلهوساني خامه بدست ميگيرند و چيزهاي بي سر و بنـي را كـه از انديـشه شـان گذشـته                       

آن نويسنده اي كه امـروز      .  ميكشند و آب صد دره را بهم مي آميزند جز گمراهي نيست            ن نوشت ةبرشت
 نـافهمي   ة كوشش مينويسد نوشته دربـار     ةرستايش از صوفيان يا خراباتيان مي نمايد و فردا گفتار دربا          

  .خود بدست مردم ميدهد
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يك آموزگار يا يك راهنما بايد دانش باندازه دارد و آنگاه يكي از راههايي را كه هست دنبال نمايد                   
. و يا خود راهي بروي مردم باز كند و آن را آشكار گويد تا مردم بدانند چـه ميخواهـد و چـه ميـآموزد                        

كنـون  .  آنكه كساني بمردم راهنمايي كنند  ةرامون پندآموزي بايد گفت اينست انگيز     اينست آنچه در پي   
اگـر  !..  ديگـري ميـشناسي؟    ةاگر نميپذيري بگو خودت چـه انگيـز       !.. ؟و آيا تو اينها را ميپذيري يا نه       بگ

و اگر آنرا كه ما گفتيم ميپـذيري  !.. كسي ايراد كرد و گفت پندآموزي براي چيست چه پاسخ باو دهي؟     
  .بايد خستوان باشي كه اين گفتارها كه نوشته اي بيهوده است

اينها را كه ميگفتم گوش ميداد و چون بپايان رسيد بي آنكه پاسخي دهد برخاست و پيداست كه                  
  .هيچگاه نينديشيده بود كه نويسندگي چيست و براي چيستتا آنگاه چنين سخناني را نشنيده و 
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  يا  گفتارهايي از ماهنامة پيمان

  
  

  احمد كسروياحمد كسروي
  
  

  ۱۳۲۱ تا ۱۳۱۲سالهاي   تهران          ماهنامة پيمان : چاپ يكم 
 ۱۳۸۸    خرداد  )اينترنت(             نشر الكترونيكي



  
  
  

  عنوان/ صفحة پيمان  شماره  سال  صفحه          فهرست عنوانها
  

    نيك و بد /  ٢  ١  ٦  ١٣٧      !..مردم چرا نيك نميشوند؟
  "  ٣  ١  ٦  ١٣٧      !..مردم چگونه نيك شوند؟

  "  ١٢  ١  ٦  ١٤٢      ..خود فروشيست يا نيكخواهي؟
  "  ١٩  ١  ٦  ١٤٥          ..چه بايد كرد؟

  "  ٢٣  ١  ٦  ١٤٨    ..نيك و بد را چگونه توان شناخت؟
  "  ٢٨  ١  ٦  ١٥١      .ما اين زمينه را بپايان آورده ايم

  "  ٢٩  ١  ٦  ١٥٢    ..ما چه ميخواهيم و درپي چه هستيم؟
  "  ٣٤  ١  ٦  ١٥٤      بايد جلو بيهوده گويان را گرفت

  
  
  
  
  

  :دوره هاي ماهنامة پيمان 
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  نيك و بد

  !.. مردم چرا نيك نميشوند؟
  

بارها از مـردم گلـه      ) واعظي(تا چند سال پيش مردي نزد من آمدي و چون كارش پندآموزيست             
هـيچ نتيجـه اي      اينهمه رنج مي كشم و آنچه گفتني است مـي گـويم ولـي             « : كردي و چنين گفتي     

   .»!..نيست ، و من نميدانم مردم چرا نيك نميشوند؟
راستي را مـردم چـرا نيـك        : ولي در اينجا ميخواهم سخن او را دنبال كنم          . خ نگفتمي من باو پاس  

امروز هر كه را بينيم از بدي بيزاري مي نمايد و همينكه بگفتگو مي پردازد سر هرسـخني                 !.. نميشوند؟
گله از آلودگي مردم مي كند و اين بآساني توان پذيرفت كـه انبـوه مـردم نيكنهـاد و آرزومنـد نيكـي                        

يباشند ، و از آنسوي هزاران كسان از راه پندآموزي ، و گفتار نويسي ، و كتاب نويسي ، و آموزگـاري                      م
با اينهمه مردم نيك نميشوند و شما با هركسي از آنانكه به نيكـي              . به نيك گردانيدن مردم مي كوشند     

ي شـده كـه چـرا    مردم مي كوشند گفتگو كنيد گله از بيهودگي تالش خود مي نمايند ، و اين چيستان     
در جهان هيچ كاري بي انگيزه نتوانـد بـود ، و            !.. كوششها بيهوده مي گردد و چرا مردم نيك نميشوند؟        

آيا بهتر نيـست كـه در ايـن بـاره بجـستجو پـردازيم و ايـن راز را بدسـت         !.. اين كار چيست؟ةآيا انگيز 
  : بيگمان بهتر است و ما اينك آنرا دنبال مي كنيم ..؟آوريم

نيك و بد جدا از هم نيـست و راه نيكـي            كي اينكه   ي: ت دو چيز جلو نيكي مردم را گرفته         بايد گف 
 كسانيكه آرزوي نيكي مي نمايند و در اين باره بكوشش هايي برخاسته اند دوم آنكه .روشن نمي باشد

  راستي را خواهان نيكي نمي باشند و بيشترشان آنچه مي گوينـد دروغ اسـت و خـود را و ديگـران را                  
 اين دو چيز جلو نيكي مردم را گرفته است و براي آنكه سخن روشن گردد از هـر يكـي از                      .مي فريبند 

  :آنها جداگانه بگفتگو مي پردازيم 
  !..مردم چگونه نيك شوند؟

  
بيگمان بسياري ايـن را نخواهنـد       . گفتيم نيكي ها از بديها جدا نيست و راه نيكي روشن نميباشد           

چنين گيريد صد تن يـا هـزار        : رخاست و ما اينك آن را روشن مي گردانيم          پذيرفت و بايراد خواهند ب    
تن از مردم جدا شده و باهم پيمان نهاده اند كه نيك گردند و از بديها دوري جويند ولي مي خواهنـد                      
نيكيها را از بديها باز شناسند و در جستجوي كسانيند كه اينها را بايشان ياد دهند ، آيـا كـسانيكه بـه              

مـا  .. وزي و راهنمايي مردم برخاسته اند توانند يكزبان نيكيها و بديها را بـراي ايـشان بـشمارند؟                 پندآم
دسـته    و هـر   نيك و بد را بنيادي درميان نيـست       نيك مي دانيم كه نتوانند ، و نيز نيك مي دانيم كه             

  .ايندچيزهاي ديگري را نيك يا بد ميشمارند و هر دسته اي دشمني با گفته هاي ديگران مي نم
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: آن يكـي گويـد   . آن صد تن يا هزار تن نزد هركسي روند و نيكيها را پرسند پاسخ ديگري شنوند            
 دهيد و بزيارت رويد و فالن دعا را ازبر كنيد و بفالن مجتهـد تقليـد   اتنماز خوانيد و روزه گيريد و زك   

بخوانيد و پا از سينما ١ابلورزش كنيد و روزانه تن با آب سرد شوييد و له ميزر: اين يكي گويد . نماييد
به تهـذيب نفـس كوشـيد و مثنـوي بخوانيـد و             : سومي گويد   . نكشيد و پيس نويسيد و برمان پردازيد      

در فالن محفل عضو باشيد و فالن لوح را : چهارمي گويد  . بفالن ذكر پردازيد و سر بفالن قطب سپاريد       
     رك باشيد و پول اندوزيد و پرواي هيچ چيز و          زي: پنجمي گويد   .  امر فرستيد  ازبر كنيد و پول براي ولي

  .نكنيد هيچكس نكنيد و جز دربند خوشي خويش نباشيد و زندگاني را نبرد دانسته جز آرزوي چيرگي
نسان هركس نيكي را چيزهاي ديگري وانمايد و اگر نزد اين يكي سخن آن يكي را باز گوينـد                   يبد
اگر پرسند آيا گاهي هم بـورزش       » ... نيد و روزه گيريد   نماز خوا « : مثالً آن كسيكه مي گويد      . برآشوبد
با اينحال چگونه مردم نيك شوند و آيا سـخن          . برآشوبد و دورشان راند و همچنان آنديگران      .. پردازيم؟

  !.كدام دسته را پذيرند؟
كـسيكه آرزومنـد نيكيـست بـه راسـت       .  نيكيها كه اين حال را نـدارد       ةهم: كساني خواهند گفت    

.  كار كردن و دست بينوايان گرفتن و با مردم مهرباني نمودن و اينگونه چيزهـا پـردازد                 گفتن و درست  
ولـي نيكـي تنهـا اينهـا      . راست است اينها نيكيـست    : مي گوييم   . دربارة اينها كه كسي را سخن نيست      

نيست و زندگي تنها با اينها پيش نميرود و بسيار كارهاي ديگر هست كه بايد نيك يا بـد بـودن آنهـا                       
چنانكه گفتم امـروز    .  نه درست است    ،  اينها كس را سخن نيست     ةدربار: اينكه مي گوييد    . روشن گردد 

اينند كه بايد بكوشـند و   زيرا چون زندگي را نبرد ميشمارند بر. را هزاران كسان آنها را نيك نمي دانند      
  ز نـشان نـاتواني   از ديگران جلوتر افتنـد و راسـتي و درسـتي و نيكـي بمـردم و اينگونـه چيزهـا را جـ                 

كسانيكه با گفتن يا بنوشتن بمردم پند مي آموزند و آنـان             نمي شمارند و چنانكه بارها گفته ايم همان       
  را براستي و درستي و نيكوكـاري واميدارنـد اگـر دلهاشـان بـشكافيد خودشـان بـاين چيزهـا ارزشـي                       

 بگفتگويي پردازنـد راز خـود را        نمي پندارند و آنها را جز ماية پس ماندن نمي شمارند و همينكه باهم             
خـود نگـه داشـت راسـتي و درسـتي            بايـد زيـرك بـود و سـرِ        « : شكاره چنين گويند    آبيرون ريزند و    

از سالهاست اين سخنان در ايران رواج يافته و چون كسي بپاسخ برنخاسته در دلها جاي                » !..كدامست؟
 انبـوهي از درون دل باينهـا        ةشـد و دسـت    گزيده و امروز اين بدآموزيها نيرومندتر از هـر پنـدي مـي با             

  .گراييده اند و اينها را راستي مي پندارند
بد برافتاده در نشستها گوش بگفته هاي مـردم دهيـد و             اگر ميخواهيد بدانيد چگونه بنياد نيك و      

تماشا كنيد كه چگونه هركسي به نيك و بد بـدلخواه خـود معنـي ميدهـد و هـر گروهـي از بـديهاي                         
  .ندديگران مينال

مي گويد سالها از شهر خود بيرون       . م داستاني سروده كه مي بايد در اينجا ياد كنم         يانيكي از آشنا  
  باتومبيل نشسته . آمده و از خويشان دور ميبودم گفتم سفري كنم و يكهفته با ايشان باشم و بازگردم

 
ـ و.  شناخته گرديدهبينوايانـ له ميزرابل نوشتة هوگو سپس با نام  ١
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رشـب چـون كـسان      س. م يكي بـودي   ةيكشب درخان . خويشان شادي نمودند و بمهمانيها خواندند     . رفتم
ولي چون شام خورده شد و جـز مـن و ميزبـان و بـرادرانش               . ديگر هم بودند سخنان پراكنده مي رفت      

. نمانديم ديدم سخن همه از رمان خواندن و رمان نوشتن و شـعر سـرودن و اينگونـه چيزهـا مـي رود                      
 مـرا   ةدهـد و انديـش     بزرگي آراسته و از كتابهاي آن بيرون مي آورد و بمن نشان مـي                ةميزبان كتابخان 

 نيكي ميشمارد و از كسانيكه      ة ادبيات و رمان مي پرسد و آن را يك چيز بسيار سودمند و سرماي              ةدربار
ديدم در اينجا همـه     .  ديگري بوديم  ةفرداشب در خان  . در اين رشته نيستند بد ميگويد و گله مي نمايد         

 گله هاي سختي مي نمايند و بر بيديني  و اين چيزها مي رود و از ديگراناتسخن از نماز و روزه و زك     
 مـي رفـت و      محفـل و لـوح    در اينجا سخن از     .  ديگري رفتيم  ةشب سوم بخان  . ايشان افسوس ميخورند  

. نيكوكاري هاي خود را ميشماردند و بسيار ميكوشيدند كه مرا نيز در آن نيكيها همگام خود گرداننـد                 
اين هم سخن . زه از اروپا برمي گشت همنشين شدمشب چهارم را در مهمانخانه ماندم و با يكتن كه تا 

  از اروپا مي راند و نيكيهاي آنجا را ميشمرد و افسوس ميخورد كـه بـايران بازگـشته و درميـان گفتگـو                 
آنطوريكـه ديگـران    « : گفت  » !.چگونه تربيت كنيم؟  « : گفتم  . »بايد مردم را تربيت كرد    « : مي گفت   
از اينسخن برآشفت   . »همان را براي من روشن گردان     !.. مي كنند؟ ديگران چطور   « : گفتم  . »مي كنند 

ـ           . و من چون نميخواستم بكشاكش پردازم دنبال نكـردم          يكـي از    ةشـب ديگـر بديـه نزديكـي كـه خان
خويشان در آنجاست رفتم و از زندگي ساده و پذيراييهاي گرم روستايي خشنود گرديدم ، و چون شام                  

  : دند رفتند و بسخنان خودماني پرداختيم خويـشاوندم چنـين گفـت             خورديم و كسان بيگانه اي كه بو      
ما خوب بوده و اينست پولي پس انداز كرده ام و ميخـواهم امـسال را بزيـارت                   در اين چند سال كار    « 

بهتـر  . گفتم شما فرزندان بسياري داريـد . ، و از من خواستار شد كه براي او جواز سفر آماده كنم         » روم
 مـن بايـد     .آنان خدا دارند  . چه مي فرماييد  : گفت  . ين بخريد و براي آنان باز گزاريد      است آن پول را زم    

ما روسياهيم و هزارها گناه كرده ايـم و مـن مـي بايـد بـروم و گناهـان خـود را                   .  خود باشم  ةدر انديش 
  . بيامرزانم

  ود شدم و پـس از سـاليان دراز كـه بـشهر خـ              بدينسان هر شبي با انديشه هاي ديگري روبرو مي        
بازگشته بودم بجاي شادماني از ديدار خويشان بدينسان اندوهناك ميگرديدم و درميان خانـدان خـود                

در يكجا مي ديدم همه نماز خوانند و من اگر نخوانم از ارجم خواهند كاسـت         . نميدانستم چه بايد كنم   
ميـشدم در هـر خانـه       ناگزير  . جاي ديگري مي ديدم اگر نماز خوانم نافهم و نادانم خواهند شمرد            و در 

 اينان در جستجوي نيكي اند و خـود در راه  ةهمبرنگ ديگري درآيم ، و چون مي انديشيدم مي ديدم  
 ، و اين بود جايي براي نكوهش و گله مندي نميديدم ،             آن جستجوست كه بدينسان پراكنده شده اند      

  .رج آنها را درمي يافتمو در اينجا بود كه بياد گفته هاي پيمان و كوششهاي شما مي افتادم و ا
راستي اينست كه از شرق از هـزار سـال بـاز جـز بـدآموزان و       .  پراكندگي انديشه ها   ةاينست انداز 

فريبكاران برنخاسته و اينان هركدام مردم را براه ديگري كشيده انـد و صـد پراكنـدگي بميـان ايـشان                    
  شه هاي نويني با هياهوي بسيار از انداخته اند ، و سپس چون ما باروپا نزديك شده ايم يكرشته اندي
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اروپاييان در شرق رواج گرفته ، و اينها انديشه هاي كهن را سست گردانيده ولي از ميان نبرده و خـود                     
  .پراكندگيهاي ديگري بميان آورده و بدينسان بيكبار سررشته گم گرديده

 هرچـه را نيـك      آيـا اينـست كـه هركـسي       .. در يك توده راه نيكي چيست؟     : كنون ما مي پرسيم     
اگر مي گوييـد راه اينـست كـه هركـسي خـود      ..  دانست بكار بندد و يا براي نيك و بد بنيادي هست؟          

امروز مـردم هركـسي     .  اين همانست كه امروز هست و جاي هيچ گله نمي باشد            ، نيك و بد را بشناسد    
ـ » مردم چرا نيك نميشوند   « آنچه را كه نيك ميداند ميكند و ديگر گفتن اينكه            اگـر  !.. راي چيـست؟  ب

مي گوييد راه اين نيست و براي نيك و بد بنيادي بايد كه همه از آن پيروي نمايند مي گويم آن بنياد                      
  !..اگر چنان بنيادي هست پس اين پراكندگيها از كجاست؟! كجاست؟

اين راست است كه بيشتر مردم بكارهاييكه برميخيزند به انگيزش هوس اسـت و يـا خواستـشان                  
  نيكـي ندهنـد و عنـواني ننهنـد بـه آن             ةويـ اينان تا بآن كارها ر    چيزي كه هست    . ي ميباشد خودنماي

 مثالً جوانيكه رمان مي نويسد او را باين كار هوس برانگيخته و خواستش جز اين نيست                 .برنمي خيزند 
 ليكن در همانحـال مـي بينـي بـآن نـام ادبيـات مـي گـزارد و آن را يـك كـار              . كه نامش برزبانها افتد   

سودمندي مي نمايد و باين دستاويز است كه بآن برميخيزد ، و چه بسا خود او نيز فريـب خـورده و از                       
  .درون همين باور را مي دارد

در دو سال پـيش مـردي كتـابي در فلـسفه ترجمـه              : در اينجا داستاني هست و مي بايد بنگاريم         
امروز اين كتابهـا ارج  « :  و چنين گفت  كرده و بچاپ رسانيده بود و روزي مرا ديد و آن كتاب را  نمود              

گفتم صد سال پيش كسي در ايران نام رمان ندانستي و  . مردم رمان را گزارده اينها را نميخوانند      . ندارد
اگر كسي افسانه اي نوشتي كمتر خوانده شدي ، و اينكه امروز رمان خواندن رواج گرفتـه از آنجاسـت                    

 مي توان بدستياري رمان توده را بنيكي آورد و باين            : ميگويند كه آن را از ادبيات مي شمارند و چنين        
يك چيز بايد خود نيك باشـد و بـا گفـتن            . است گفت اينها بهانه  . عنوانست كه مردم بآن رو آورده اند      

يك چيز بايد خود نيك باشـد و بـا گفـتن مـردم              . گفتم اين سخنتان بسيار درست است     . مردم نيست 
نشان نيكي يا بدي يك چيز چيست و مردم از چه راه بدانند كه اين نيك و                آيا  : ولي مي پرسم    . نيست

. بايد اين را روشن گردانيد ، وگرنه رمانخوانان توانند همـين سـخن را بـشما بازگرداننـد                 .. آن بد است؟  
اگر گويي اين   ..  توانند از شما بپرسند اين كتاب را بهر چه نوشته اي و عمر خود را هدر گردانيده اي؟                 

سفه است و دانش است توانند گفت اينها بهانه است و يك چيز بايد خود نيك باشد و با نام فلسفه و              فل
  .دانش نهادن نيست

شـما هـر پاسـخي ميداريـد      .. بهرحال اين يك پرسشيست كه مردم نيك و بد را چگونه شناسند؟           
 بجاي گفتگـو از آغـاز     ! يد يونان باين پرداز   ةدور و تسلسل و پندارهاي بيهود     ه   بجاي پرداختن ب   .بگوييد

يك كس كه بلغزشگاهي افتاده او را بايـد كـه زيـر پـاي               .  خود افتيد  ة رهايي خود و تود    ةآفرينش بچار 
در توي لجنزار ستاره شماري جز نـشان        . خود پايد نه آنكه چشم به آسمان دوزد و ستاره شماري كند           

  .ناداني نتواند بود
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شما اين  . ارد و هزاران دانشمندان بزرگ بآن پرداخته اند       فلسفه از سه هزار سال باز رواج د       : گفت  
تـازگي و كهنگـي نـشان نيكـي يـا بـدي             : گفتم  !.. را با رمان كه ديروز پيدا شده بيك ترازو ميگزاريد؟         

بهرحال من رمان و    . سپس نيز رمان هم از زمانهاي باستان بوده و بايران تازه رسيده           . يكچيز نتواند بود  
اينكـه  ! از شما ميپرسم كه از چه راه نيكي اين و بدي آن شناخته شـود؟              .  نگزاردم فلسفه را بيك ترازو   

شما بكهنگي فلسفه دست مييازيد و آنرا نشان نيكي مينماييـد ديگـران مـي تواننـد سـخن را وارونـه                      
 پوسيده را با رمان كه از پديد آورده هـاي تمـدن نـوين               ة كهن ةفلسف« : گردانند و بشما چنين گويند      

در جاييكه پايه براي نيك و بد نيست چه دوري دارد كه كسي يك              . »!..ت بيك ترازو ميگزاري؟   اروپاس
حالي را نشان نيكي يكچيز گيرد و ديگري همان حال را نشان بديش شمارد و همين اكنون اين كـار                    

.. ها نهاد؟ آيا نيك و بد با دلخواه مردم است يا بايد پايه اي براي آن             :  اينست من مي پرسم      .رواج ميدارد 
اگر ميگوييد بدلخواه مردم است پس چه جاي گله از رمانخوانان ميباشد ، و اگر ميگوييد پايه اي براي                   

  .در اينجا بود كه درماند و خاموشي گزيد!.. آنها ميبايد بگوييد آن پايه چيست؟
و ايـن از   خود مـي انگارنـد     بد را در دستِ    هزاران كسان خود را پيشوا ميشمارند و ترازوي نيك و         

را شنوند   اينان هر يكي كه اين    . »نيك و بد شناخته از هم نيست      « سخت ترين سخنانست كه بشنوند      
نخست برآشوبند و بسخنان تندي پردازند ولي همينكه اندكي گفتگـو شـود آشوبـشان فـرو نـشيند و                    

ته نيـك و بـد دانـس      « : روزي با كـسي اينـسخن ميگفـتم ناگهـان برآشـفت و چنـين گفـت                  . درمانند
با اينهمه علمـا و بـا       . سخن بسيار شگفتي ميشنوم   « : گفت  . »آري دانسته نيست  « : گفتم  » !..نيست؟

آخـر  « : گفـت   . »من نيز از همان درشگفتم     « :گفتم  »  !..اينهمه كتابها تازه نيك و بد دانسته نيست؟       
م كه چگونـه دانـسته     من بايد از شما بپرس    ! شما از من مي پرسيد؟     « :گفتم  . »!..چطور دانسته نيست؟  

بگويم اگـر دانـسته اسـت پـس اينهمـه      . من بايد بشما بگويم اگر دانسته است آن را باز نماييد     !. است؟
آري هـركس در دل خـود چيزهـايي را نيـك و چيزهـايي را بـد                  !.. پراكندگي انديشه ها از كجاسـت؟     
: گفتم  » اهان نيكي نيستند  آقا مردم دروغ ميگويند و خو     « : گفت  » !..ميشناسد ولي آيا اين بس است؟     

آن سخن ديگريست و گفتگوي ما در اين است كه اگر يكدسته براستي خواهـان نيكـي باشـند چـون                     
شما اگر پاسخي باين ميداريد بگوييـد وگرنـه خـستوان باشـيد كـه              . نيك و بد شناخته نيست درمانند     

اگر رشـته بدسـت     : گفت  . نيست خودتان با بودن آنهمه علماء و آنهمه كتابها نيك و بد شناخته              ةبگفت
چنـين  : گفـتم   . من باشد ميدانم كه نيك و بد را چگونه روشن گردانم و مردم را چگونـه بنيكـي آورم                  

انگاريد كه رشته در دست شماست و مردم آمده اند و از شما دستور زندگي ميخواهند و نيك و بـد را                      
دانيم كه نيك و بد از هـم شـناخته اسـت و    مي پرسند آن پاسخيكه بآنان خواهي داد در اينجا بگو تا ب      

  .در اينجا بود كه از پاسخ درماند و آشوبش فرونشست و بانديشه فرو رفت. شما آنها را ميشناسيد
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  ..خودفروشيست يا نيكخواهي؟
  

م بيشتر مردم در آرزوي نيكي نيستند و آنچه ميگوينـد           يگفت: سر جلوگير دوم مي آييم       كنون بر 
امروز بيشتر مردم چـون چنـد تـن         . ا اگر بخواهيد مي توانيد اينرا بآساني بيآزماييد       شم. دروغ ميگويند 

درزي داده و بدلخواهش دوخته     ه  آن يكي اگر رختي ب    . فراهم نشستند در زمان بگله و بدگويي پردازند       
اين يكي اگر از پزشكي سختگيري ديـده همـان را عنـوان             . نشده همان را دستاويز كند و بناله برخيزد       

بدينسان هريكي سرگذشتي بميـان آورد و       . سومي از دوستان خويش بگله پردازد     . يرد و بدگويي كند   گ
كم كم سخن گرم شود و اين خاموش نشده آن بگفتـار برخيـزد و سـخن از دهـان يكـديگر رباينـد و                         

بجـان آقـا نميدانيـد چـه خبـر اسـت و مـردم چـه بـد                   « : آن يكي گويد    . داستانهاي بسيار باز گويند   
آن يكي سـري    . »راستي را ميخواهيد جامعه فاسد است     « : اين يكي گامي فراتر نهاده گويد       . »قنداخال

بدينسان سخن را بر سر توده آورند       » !جامعه فاسد است جامعه   : آري راست گفتي    « : چرخانيده گويد   
  .و هر يكي بدلخواه بديهاي ديگري را شمارند

مه سخن است و اينان راستي را درپي نيكـي نيـستند            كنون شما اگر ميخواهيد بدانيد كه اينها ه       
لـيكن بياييـد درپـي چـاره باشـيم و يكرشـته             . اين گله ها بجاسـت    « : رو بايشان آورده چنين گوييد      

نيكيهايي را برگزيده و همگي آنها را خود بكار بنديم و بكسان و بستگان خود نيز ياد دهـيم و سـپس                      
 ايـن آلودگيهـا     ةكـسي هـست و بچـار      « : يا بگوييد   » ... رانگيزيمبكوشيم و ديگران را بكار بستن آنها ب       

، چنين پيشنهادي بكنيد تا ببينيـد چـه         » ... ميكوشد بيآييد ما نيز با او همدست باشيم و ياوري كنيم          
  : ديگـري گويـد     . » !..اي بابـا مگـر اينمـردم ميـشوند؟        « : يكي گويد   . پاسخ هاي ريشخند آميز شنويد    

اگر پافشاري نماييد برآشـوبند و      » !اين مردم كجا و اصالح كجا؟     !  و چه ميجويي؟   شما چه گزارده اي    «
بدينسان . »ما خواستيم يك درد دلي كنيم و نخواستيم كه شما چنين آزارمان دهيد            « : چنين گويند   

  . ديگري دهد و هرگز گردن بنيكي نگزارند و باز بسر بيهوده گوييهاي خود روندةهركدام پاسخ بيهود
  : يكه بمردم پند مي آموزد و هميشه گله مي كنـد كـه نيـك نميـشوند شـما بـاو بگوييـد          آن كس 

راست است كه بايد مردم را براه آورد ولي اين گفته هاي شما نارساسـت و ديگـري ايـن سـخنان را                       « 
بسيار رساتر و پايه دارتر از شما ميگويد بهتر است با او همراهي نماييد كه هم رنج شـما كمتـر و هـم                        

  .ببينيد بشما چه گويد و چه نكوهشها سزا شمارد»  كار بيشتر و بهتر باشدةيجنت
اگر راستي را بخواهيد اين كسانيكه گله از بدي مردم مي كننـد و خـود را راهبـر و پيـشرو تـوده                   

  .نشان ميدهند خود آلوده تر از ديگران ميباشند و اينان بچند دسته اند
بـد تـوده     ردگان ايشانند و اينان بهيچ راه دربند نيـك و         دسته اين جوانان درس خوانده و هم       يك

   سـر    ، بـا دلـي پـر آز و مغـزي پـر بـاد             . باشـند  كه دلهاشان بمـردم سـوزد نمـي        كساني نيستند و آن  
برافراشته اند و درپي خوشيهاي خود ميباشند و اين گله ها از بدي توده همان خوي پست خودخواهي       

   اين در سرشت آدمي نهاده كه خود را از ديگران . بكار مي برندبرتري فروشيست كه باين رنگ آن را و
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 اينان آن خوي پست را در .ايشان عيب جويد و دلتنگي و دل آزردگي از رفتار آنان كند برتر گيرد و بر
 وگرنه هرگز كسي نيستند كه نيـك و بـد فهمنـد و در آرزوي نيكيهـا باشـند                  . ويه بكار مي برند   اين ر .

 جانوريـشان بتكـان     ةكه خوانده اند بيش از اين نتيجه نگرفته اند كه خويهاي ناستود           بدبختان از درسي  
  . آيد و بدينسان نيرو گيرد

بارها گفته ام كسانيكه در آرزوي رستگاري توده اند اگـر شـنوند يكـي بـاال افراشـته و در آن راه                        
كـدلي پـيش آمـده و       كوششهايي مي كند خشنود گردند و بسراغ او رونـد و اگـر ديدنـد براسـتي و پا                  

  ولـي اينـان  . شايستگي از خود نشان ميدهد از دل و جان بياري او برخيزند و مردانگـي دريـغ نگوينـد                
ـ همينكه ميشنوند كسي بكوششهايي برخاسته هنوز نادانـسته و نافهميـده زبانـدرازي               ـ اين بدبختان  

 نشان دهد اينان ناداني و      كنند و ريشخند و بيفرهنگي دريغ نگويند ، و هرچه آنكس شايستگي بيشتر            
  .دشمني بيشتر گردانند

 ديگر آنانند كه خواهان نيكي مي باشند ولـي در همـان هنگـام ميخواهنـد از پنـدارهاي                   ةيكدست
پراكنده و بيهوده اي كه در مغز انباشته اند و كارهايي كه ياد گرفته اند هـيچ نكاهنـد و اگـر بيكـي از                         

يا باور درگذري برآشوبند و دلتنگـي نماينـد و ايـن نميداننـد كـه                ايشان گفته شود بايد از فالن رفتار        
ايـن نميداننـد كـه چنانكـه آنـان بـروي            .  گرفتاري توده شده است    ةهمان پندارها و كارهاست كه ماي     

پندارها و كارهاي خود پافشاري مي نمايند و آن را هنري از خود ميشمارند ديگران نيز همين رفتار را                   
  .ل نيكي هرگز شدني نيستمينمايند و با اينحا

 ديگري در آرزوي نيكي مردم ميباشند ولي در همان هنگام از هوسهاي خود نيز چـشم                 ةيكدست
مثالً دوست ميدارند مردم نيك باشند ولي با اين شرط كه آن نيكي با دست اينان انجام                 . نمي پوشند 

 اينان راسـتي را درپـيِ  . دبدشمني و بدگويي برخيزن گيرد و اگر ديگري بآن برخاست سخت برنجند و 
  .ند و اينرا دستاويزي يا افزاري براي كار خود ميشمارند اخودنمايي

مـثالً  .  ديگري ميخواهند توده نيك باشد ولي از راهي كه سود ايشان نيـز درميـان باشـد                 ةيكدست
ز  دهند و خمس دهند و يا رماني كه خود او نوشته بخوانند و اگر در نيكيهـايي سـودي نيـست ا                      اتزك

  .آنها رو گردانند
 ديگري آشكاره از اين راه نان ميخورند و سود ميبرند و پيداسـت كـه اينـان جـز دربنـد                       ةيكدست

  . خود نشناسندةگرمي بازار خود نباشند و نيكي را جز در پيشرفت پيش
كوششهاي آنان در نيكي تـوده كـارگر        بدينسان هر دسته اي آلودگي ديگري مي دارند و اينست           

كه خود يكي از گرفتاريهاي توده ميباشد و چنانكه گفتيم يكي از دو چيز كـه جلـو نيكـي                    نيست ، بل  
 خود مردم را براه هاي آلودگي ميكـشند و          ة چه اينان با كوششهاي ناپاكدالن     .مردم را گرفته همينست   

 ما  ايشان و رستگاري مي ايستند و امروز در اين كوششهايي كه ةآنان از هم مي پراكنند و هميشه ميان       
  .يابيم  خود و توده ميةنماييم اينان را ميان در راه رستگاري توده مي
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  ما را در اين راه هيچ دلخـواهي نيـست و درپـي هـيچ مـزدي بـراي خـود                    : گوييم   ما هميشه مي  
 از بهر رستگاري جهان برخاسته ايم و بهر سخني كه ميگوييم دليلها يـاد               كوششهاما باين   . باشيم نمي

 گفته هاي ما را براست ميداريد همراهي با ما نماييد و اگـر براسـت نميداريـد آنچـه                    شما اگر . ميكنيم
ولي آنان نه همراهي با ما . بانديشه تان مي رسد با دليل بنويسيد ـ بنويسيد تا ما بدانيم و مردم بدانند 

وينـد و   مي نمايند و نه چيزي مينويسند ، و يكدسته از اينان بهمان بس ميكنند كه بنـشينند و بـد گ                    
 ديگري سخنان ما را ميگيرند و با پندارهايي از خود بهـم مـي آميزنـد و                  ةيكدستريشخند نمايند ، و     

آيـا ايـن نـشان آلـودگي آنـان          .  اينست رفتاريكه از ايـشان ديـده ميـشود         .دستاويز خودنمايي ميكنند  
غ است و هر يكي بيش  توده كه آنان از خود مينمايند دروآيا اين نمي نمايد كه آرزوي نيكِي!.. نيست؟

  !..از همه دربند هوس ميباشند؟
بارها اين مثل را آورده ايم كه اگر كسي بشنود فالن پل در فالن راه افتاده و راه آمد و رفت مردم                      
بسته شده و برآن باشد كه افزار و كارگراني همراه بردارد و بآنجا رفته پل را بسازد و نيكوكارانـه مـردم                      

 افزار و پول ميكند بشنود نيكوكار ديگري پيش افتاده و           ١لي در آن ميان كه بسيج     را آسوده گرداند ، و    
آيـا نـه    .. بساختن پل شكسته دست اندركار شده آيا اين چه بايد كنـد و چـه رفتـاري از او سزاسـت؟                    

نگيختـه بـوده    يا آسايش مردم بوده و خودنمايي او را بـه آن انديـشه برن             اينست كه اگر راستي را دربندِ     
 از شنيدن اينكه ديگري بساختن پل برخاسته خشنود گردد و خود نيز اگر ميخواهد از كـار نيـك                    بايد

باز نماند بايد بآنجا رود و پول و افزار كه آماده گردانيده به دست آن نيكوكار ديگـر سـپارد كـه پـل را                         
 او نيز راهها را هرچه بهتر و استوارتر سازد و اگر اين نكرد و چنان خواست كه خود يك كاري كند بايد               

 اگر او از شنيدن اينكه ديگـري بـساختن پـل پيـشي              ولي. هموار گرداند و يا بكاري از اينگونه برخيزد       
جسته برنجد و زبان ببدگفتن باز كند و يا به همانجا شتابد و پل ديگري در پهلوي پل آن مرد پديـد                      

  !.آورد آيا اين نشان ناپاكدروني و پست نهادي وي نخواهد بود؟
ين كسان هر يكي ميخواهد خود بسخناني برخيزد و از كاري كه ديگري مـي كنـد مـي رنجـد و         ا

چنانكه ببدگويي و كارشكني مي كوشد ، و ديگر چه دليلي روشنتر از اين كه آنان درپي هوسبازيند و                   
كودكان از بازي لذت برند اين كودكان پنجاه ساله و شصت ساله نيز از هوسبازي و خودنمـايي لـذت                    

  .ي برند و زيان اين كار خود را نمي دانندم
ـ مثالً كتاب نوشته و يا گفتارهايي باين         برخي از اينان چون هركدام اندك كوششي بكار برده اند         

ـ روزنامه و آن مهنامه فرستاده و يا سخناني باالي اين منبر و آن منبر سـروده انـد    و از آن كـار خـود    
نيكي يك توده باين آساني كه آنان       ن كوششها بسيار نارسا بوده و       نتيجه نديده اند بجاي آنكه بدانند آ      

مي پندارند نيست و كسيكه بچنين كاري برميخيزد بايد سودي براي خود نخواهد و به رنـج و زيـان                    
   :گوينـد   تاب آورد و سالها بكوشد ـ اينها را فراموش ساخته و گناه را بگردن توده انداخته چنين مـي  

  »اينمردم نشوند« 
 

تدارك كردن ـ و= ـ بسيجيدن  ١
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  و امروز اين دستاويزي در دست ناداناني شده و بي آنكـه زيـانش را دريابنـد همـه جـا آن را بـر زبـان                     
  .مي رانند و از چنين كار بسيار زشتي بخود ميبالند

كساني چندان بيباكند كه نزد ما ميآيند و با خشم و دلتنگي سـخن آغـاز ميكننـد و بمـا خـرده                       
روزي بـه يكـي     . »!اينمردم نـشوند  « : ايم و چنين ميگويند     ميگيرند كه چرا باين كوشش ها برخاسته        

» !..چرا؟« : با خشم گفت    . گفتم همين رفتار نشان آلودگي شماست و اينسخن از دل پاكي نمي تراود            
بيماريكه به بستر افتاده و حال بدي پيدا كرده اگر پزشكي اميد به بهبودش دارد بر سـر او رود                    : گفتم  

 درمانهايي گويد ، و آنكه نوميد است او را بخود گزارد و پي كار خويش گيـرد ،         و نويد و دلداري دهد و     
تو بهبـود   « : و آيا بدنهادي نخواهد بود اگر پزشكي كه از بيمار نوميد است بر سر او رود و پياپي گويد                    

كه اميـد بـه بهبـود مـي دارد و بـدرمان او ميكوشـد                 و با پزشكي  » تو خواهي مرد  « و  » نخواهي يافت 
آيا چنين كاري جز از رشـك و ناپاكـدروني توانـد            !.. دشمني برخيزد و از خشم و پرخاش باز نايستد؟        ب

آخـر تـو    !.. آخر تو را چه واداشته كه راه دوري پيمايي و براي گفتن چنين سخني نزد من آيي؟                !.. بود؟
  !..آيا خودت ميشوي يا نه؟!.. چرا از خود نميگويي؟!.. را با توده چكار است؟

  :ي نزد من مي آيد و مي نشيند و دوستي مينمايد و روي بمن مـي آورد و چنـين ميگويـد                       ديگر
اينرا » ...چنين نيست؟ .  اينها در كتابها هست    ةهم. اينها كه شما مي نويسيد چيزهاي تازه اي نيست        « 

 تـو را بـاين    : ميگـويم   . ميگويد و چشم برخ من مي دوزد و رندانه مي خواهد از خود من گواهي گيـرد                
اين سخنان چه تازه و چه كهنه اگر راست !.. آيا چه نتيجه از اين چشم مي داري؟! سخن چه واداشته؟

 آخر پنجاه سـال     .است بايد بپذيري و بياري و همراهي برخيزي و اگر نيست آنچه پاسخ تواني بگويي              
فراوانـست و بـا گفـتن       از اينگونه داسـتانها     !.. تا كي اين آلودگي؟   !.. بيشتر ميداري ، تا كي اين ناپاكي؟      

  .بجايي نرسد
  ..چه بايد كرد؟

  
بايد چـاره كـرد ، بايـد هـر دو جلـوگير را از ميـان                 : ميگوييم  . پس چه بايد كرد؟   : خواهيد گفت   

 اين گرفتـاري بـسيار بـزرگ اسـت و           .راه هرچند دور باشد با رفتن است كه بپايان رسد          يك. برداشت
 و بد شناخته نبود راه پيشرفت بـروي او          كير يك توده كه ن    د. زيانهاي بسيار بزرگي را درپي مي دارد      

 مـا اگـر بخـواهيم زيانهـاي ايـن گرفتـاري را              .بسته باشد و هرگز نبايد اميد برستگاري آن توده بست         
بشماريم بايد ده صفحه بيشتر را پر گردانيم و اينست بآن نپرداختـه و تنهـا بچنـد زيـاني كـه بـسيار                        

   :روشنست بس ميكنيم
 نارساي خود نيـك و بـدي بيـرون    ةك توده كه نيك و بد را بنيادي نبود هركس از انديش            در ي  ـ١

آورد و چشم دارد كه همگي آنها را پذيرند و چون بينـد نمـي پذيرنـد دلتنـگ گـردد و زبـان بگلـه و                           
 درست مانند آنكه در بياباني راه نباشد و يكدسته        . بدگويي گشايد بلكه از دشمني و آزار هم باز نايستد         

  راه پندارد و چون بيند ديگرانرا راهروان كه بآنجا افتاده اند هر يكي رو بسوي ديگري گرداند و آن
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گويد ، و ديگران نيز هركدام همين كـار          نمي پذيرند و پيروي نمي كنند برآشوبد و پا بزمين كوفته بد           
  .را كنند

ديگـران   وريـد بـر    ما همـين هـست و شـما بهـركس از نيكـان و نيكخواهـان برخ                 ةاكنون در تود  
اين حال نيكـان    . درد مي دارد و نوميديها مي نمايد و بدگوييها ميكند          خشمناك است و از آنان دل پر      

١.و نيكخواهانست چه رسد بديگران

ـ در يك توده كه نيك و بد شناخته نبود دغلكاران در راه سود خود بنادرستي هاي بسيار بـدي              ٢
    اكنون همين نيز هست و ما صد تن را بنـام           . ده بكار خود كشند   پر٢ويه كاريهايي برخيزند و سپس با ر

 كشور برخاسته اند و سپس برخي خود را بدينداري زده و            ةتوانيم شمرد كه بنادرستي هاي بدي دربار      
 از خود نمـوده و  يبا ريش گزاردن و نماز خواندن و زيارت رفتن مردم را فريفته اند ، و برخي دانشمند      

تاريخ مشروطه نيك نشان ميدهد كه در       . ر سرودن خاك بچشم مردم پاشيده اند      با كتاب نوشتن و شع    
 گمنام جانفـشانيهايي در راه كـشور        ةحاليكه دسته هاي انبوهي از تود      آن روز جنبش و غيرتمندي در     

  نموده اند گروهي از شناختگان نـه تنهـا جانفـشاني ننمـوده و بهـيچ زيـاني در راه كـشور گـردن                         مي
 آن  ةهايي نيز برخاسته انـد و رنجهـاي ديگـران را هـدر گردانيـده انـد و مايـ                    دغلكاري هاند ب  نگزارده

رسواييها شده اند و با اينهمه از راه دينداري يا دانش پژوهي درآمده و آن زشـتيهاي خـود را از يادهـا                       
دانند  مردم از بيچارگي و درماندگي اين نميةبيرون ساخته اند ، و چون نيك و بد شناخته نيست و تود   

 ،  جانفشاني در راه كشور از نيكيهاي بسيار بزرگ ، و نادرستي با كشور از بديهاي بسيار ننگينست                كه  
و كسانيكه از آن نيكي رو گردانيده و از اين بدي باز نايستاده اند چندان تباهكار و روسياه باشند كه با                     

 نماز خواندن و اينگونه چيزها در       هيچ كاري گناه آنان آمرزيده نشود ، و كتاب نوشتن و شعر سرودن و             
٣. و بي ارج باشدكبرابر آنها بسيار كوچ

 
اگر ترازوي نيك و بد در دست مردمان نزديك بهم سنجد جايي بـراي              .  نامهرباني مردم با همديگر همينست     ـ يك علت اصليِ   ١

  ـ و. !اينهمه دشمني و كينه توزي باز مي ماند؟
٢ ظاهرسازي ـ و= ـ رويه كاري 

 به سختيها و تنگدستي تاب آوردند ولي بـه آنانكـه دستـشان بخـون بيگناهـان                   كه  كساني بودندـ در سي سال گذشته بسيار       ٣
ن بايد گفت مردم ايشا   ! آيا ارج ايشان دانسته گرديد؟    ! آيا مردم به ايشان با چه ديده اي نگريستند؟        . آغشته بود نزديك نگرديدند   

از آنسوي ديديم آنانيكه با بدنامترين و ناپاكترين كسان همكاري كردند گرچـه             . را اگرچه خوار نداشتند ولي گرامي هم نگرفتند       
در ديدگاني خوار گرديدند و از ارجشان كاسته شد ولي اين همگاني نبود و همة مردم از ايشان بيزاري ننمودنـد ، بلكـه پـس از                           

  .ا از ياد بردند چنان گناه بزرگي رچند سالي
 هنر را در راه نيرو گرفتن سياهكاران بلكه خونخواران بكار بردند يـا بـا دشـمنان ايـن           ، سخن ، دانش و    ها كه قلم     دسته   آن

سرزمين همدستي كردند ، تنها دو نمونه اي اند كه نشان ميدهد درميان ايرانيان نيك از بد جدا نيست ، چـه اگـر جـدا بـود از                             
 دليري چنان رفتارهايي را      ، ي دربارة ايشان مي كردند و از سوي ديگر آنها نيز از ترس خواري و بدنامي               وشنريكسو مردم داوري    

  ـ و. يافت نشوداگر اين رشته دنبال گردد از اينگونه بيراهيها كم . نمي داشتند
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ـ در توده اي كه نيك و بد روشن نبود از نيكان ارجشناسي نتوانند و جدايي ميان آنان با بـدان                     ٣
  .نگزارند و در نتيجه نيكان بسوزند و از ميان روند و پس از آن كمتر نيكاني از ميان آنان برخيزند

كـسانيكه در جنـبش مـشروطه       . ز اكنون هست و ما صد مثال براي ايـن تـوانيم يـاد كـرد               اين ني 
 دار رفته اند اگر ما جانفشانيها كرده اند و ثقه االسالم و ضياء العلما و ديگران كه در راه اين توده بر سرِ         

ـ                    گوييها و  دننوشته بوديمي نامهاشان نيز از ميان رفتي ، و ما چون بنوشتن داسـتان آنـان برخاسـتيم ب
زباندرازيها مي شنيديم و بسياري آشكاره ناخرسندي مي نمودند و چنانكه در جاي ديگري نوشته ايـم              

   ةايـن بـود انـداز     . پيشنهاد مي كردند كه بجاي داستان آنان گفتـه هـاي سـقراط و ديگـران را آوريـم                  
١.بي پروايي و ناآگاهي مردم از جانفشانيها و نيكيهاي آنان

   بـسيار ارجـداري     ةكه نيك و بد شناخته نبود از داوري تـاريخي كـه خـود زمينـ               ـ در يك توده     ٤
ما مي بينيم كساني را كه نادرستي ها و پستي هـاي            اين نيز كنون هست و      . مي باشد بي بهره گردند    

 مرديكه مغول را بر .بسيار بدي را در ايران انجام داده اند در كتابهايي كه مينويسند بنيكي ياد ميكنند
بغداد برده و خون صدهزاران بيگناهان را بگردن گرفته به بزرگيش ياد مي كنند و كتابهـا بنـام او                    سر  

چنگيز و هالكو كه آن سياهكاريها را در ايران كرده اند در كمتر جايي خواهيد يافت كـه                  ٢.مي نويسند 
ش از آنكـه مـا      تيمور خونخوار را در همه جا بستايش ياد كـرده انـد و پـي              . نامهاشان ببدي آورده شده   

 ياوه باف پستي را كه در زمان مغول بوده و هيچ دلسوزي از              ٣.بنويسيم كسي او را ببدي نمي شناخت      
 سـرفرازي ايـران     ةخود بحال مردم نشان نداده و از پست نهادي زبان بـستايش مغـول بـاز كـرده مايـ                   

زمـشاه را بيكبـار     ولي از آنسوي شمس الدين طغرايي و تيمـور ملـك و جـالل الـدين خوار                . ميشمارند
از اينگونـه چندانـست كـه اگـر         . فراموش مي كنند و از نادرشاه با آنهمه نيكيها كمتر نـامي مـي برنـد               

  .بشماريم سخن بدرازي انجامد

 
ا آنكه هر غيرتمند و خردمنـدي بآسـاني         ب. ـ جنگ با عراق ، آزمايشي بود كه نشان داد ايرانيان تا چه اندازه از راستيها بدورند                ١

  مــي توانــست دريابــد كــه اگــر دليرمــردان جانفــشان ايرانــي نبودنــد دشــمن بــر خــاك و جــان و نــاموس و دارايــي مــا چيــره 
فراموش نگرديـده آن سـخنان پـوچ و         . ندگفتمي گرديد فراموش نكرده ايم بيدرداني را كه به رزمندگانمان ناسپاسي دريغ نمي              

ز دلهاي سرد ايشان برمي خاست و توگويي رزمندگان ما سربازان كشور بيگانه بودند كـه نـه بـه كـشته شدنـشان                        بيمغزي كه ا  
فراموش نگرديده فلسفه بافيهاي آنها را كـه همچـون   . افسوسي مي خوردند و نه از جانبازيهاي آنها دلشاد و سرفراز مي گرديدند          

سربازان ايراني ده ها عنوان نابجا ميگزاردنـد و صـدها خـرده گرفتـه بجـاي                 بلندگوهاي بيگانگان به از جانگذشتگي و ايستادگي        
   ـ و.ستايش و سپاسگزاري نمك بزخم خانواده هاشان مي پاشيدند

   »هفتـصد و پنجـاهمين سـالگرد زنـدگي        « ن و   ه شـد  دييـ ـ بلكه دانشگاهي را بنامش مي كنند و برايش هفتصدمين سـال زا            ٢
بدتر آنكه براي پاك گردانيدن گناه تـاريخي       ). ن و مرگ او نمي خواند     ه شد ديين دو با سال زا    بماند كه هيچيك از اي    . (مي گيرند 
   او كه در زمان هالكوخان به وزارت رسيد انتقام ايرانيان را از دستگاه خالفت و جـور عباسـيان گرفـت و          : " مي نويسند    او چنين 

  ـ و." ! .با كمك هالكو توانست خالفت عباسيان را در بغداد پايان بخشد
ـ ناآگاهي مردم از تاريخ كشور خود و بي پروايي به دشمنانشان ، جدا نبودن نيك و بد در نزد ايشان و آن بيبهرگـي از داوري                           ٣

  ـ و. كه ايرانيان بروي فرزندانشان مي گزارند مي توان ديد... تاريخ را در نامهاي چنگيز ، تيمور ، هالكو و 
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هر يكي از اينها يكداستان جداييست و ما چون نمي خواهيم به آنها در آييم فهرست وار ياد كرده    
يم كه باين نادانيها و درماندگيها تنها عاميان گرفتار نيستند و           كن ولي اين را يادآوري مي    . در ميگذريم 

 هـاي ما بارها اين را نوشته ايم كه مردم عـامي بـاري دريافت            . كسان برجسته و شناخته بيشتر گرفتارند     
 خدادادي را از دست نداده اند ولي اينان ـ اين درس خواندگان آن دريافت هاي ساده را از دست  ةساد

اين ايرادهاي چهارگانه كه در اينجا ياد مي كنيم         . انستني هاي سودمندي هم نرسيده اند     داده اند و بد   
بيش از همه خطاي اينان ميباشد ، و اين خود دليل ديگر است كه از اين چيزها كه اينان ياد ميگيرند                     

مي بايد وگرنـه از كوشـشها         هر توده اي را بيش از همه راه        دليل ديگر است كه   ١.سودي بدست نيآيد  
  .جز زيان بدست نيآيد

هم راه نيك و بد را روشـن گردانيـد و           .  اينها چاره كرد   ةگفتيم بايد بهم  : از سخن خود باز نمانيم      
. كساني اينرا دشوار ميشمارند ولـي مـا دشـوارش نميـدانيم           . هم مردم را براستي خواهان نيكي ساخت      

تار بدآموزان بوده و پيش آمدهاي جهان گزنـدهاي بـسيار           آري يك توده كه هزار سالست هميشه گرف       
ليكن ما هميشه گفته ايـم  . باو رسانيده ، و صد درد و گرفتاريش بهم آميخته پيراستن آن آسان نيست  

 ما گفتـيم دو چيـز جلـوگير نيكـي مـردم        !..با ياري خدا و همدستي و پاكدلي چكاري كه نتوان كرد؟          
ا جداگانه سخن مي رانيم و ببرداشـتن آنهـا ميكوشـيم ولـي چنانكـه                ميباشد و اينك از هر يكي از آنه       

 و چون اين راه را پـيش        هميشه بايد از خود آغاز كنيم و سپس بديگران پردازيم         گفته ايم در اين باره      
  .گيريم بيگمان با ياري خدا فيروز خواهيم بود

  
  

  ..نيك و بد را چگونه توان شناخت؟
  

: نبايـد گفـت     : روشنتر گويم   . بايد بنيادي نهاد و ترازويي بدست داد      چنانكه گفته ايم در اين باره       
 ةزيرا اين كاريست كه همه ميكننـد و مـا گفتـيم كـه نتيجـ               . فالن چيزها نيك و فالن چيزها بد است       

 ةدرستي ندارد ، بلكه بايد باز نمود كه يك كار از چه رو نيك يا بد باشد و بنيادي پديـد آورد كـه همـ          
پذيرند ، و هرآينه از اين راه است كه ميتوان به نتيجه اي رسيد و ميدان بانديشه هـاي                   بخردان آن را ب   

 ديگـري   ةچيزيكه هست اين كـار مـا را بيـك زمينـ           . ما نيز از اين راه پيش خواهيم آمد       . پراكنده نداد 
  .خواهد كشانيد
 مـي پيمـاييم     سته به آنست كه بدانيم از جهان چه ميخواهيم و در اين راه زنـدگي كـه                بزيرا اين   

  درپي چه هستيم و معني جهان و زندگي را چنانكه مي بايد بدانيم ، و تا اينها را ندانيم گفتگو از نيك 

 
نامة كنوني آموزش و پرورش در كشور ما به چنـين نتيجـة تلخـي مـي انجامـد و راه چـاره                       ست كه چرا بر    بجايي ـ اين پرسش  ١

 ـ و.  پاسخ مي گويدفرهنگ چيست؟به اين پرسشها كتاب . چيست
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 شناخته نبودن معني ة نيك و بد بيش از همه نتيجةاين پراكنده انديشي دربار . و بد نخواهيم توانست   
  .جهان و زندگي ميباشد

 نمايشهاي آن نمي پندارند و در پشت سر اينجهان بهـيچ            يان چون جهان را جز ماده و      ببينيد ماد 
   شناسـند و زنـدگي را جـز نبـرد           آدمي و چهارپايان و ددان نمي      ةدارند و جدايي ميان    چيزي باور نمي  

دانند اينست برآنند كه هركسي تنها دربند خود باشد و تا توانـد بـر ديگـران چيرگـي نمايـد ، و                        نمي
 ةو فريبكاري و ستيزه رويي و چاپلوسي و اينگونه چيزها را كـه مايـ              دروغگويي و دغلكاري و ستمگري      

بهره مندي تواند بود بد نميشمارند ، و دلسوزي بر ناتوانـان و دسـتگيري از درمانـدگان و پـا بـستگي                       
 پـس مانـدن و نـشان        ةبراستي و درستي و نيكوكاري را كه ديگران نيك ميخوانند اينـان آنهـا را مايـ                

  .از آن انديشه است كه باين نتيجه ميرسند.  شمرده ريشخند مينماينددرماندگي و ناتواني
يك خراباتي جهان را دستگاه بيهوده اي ميشناسد كه از آغاز و انجام آن كسي را آگاهي نيست و                   
  چنين مي داند زندگي دام اندوهيست كـه آدمـي بـآن افتـاده و چـاره را جـز ايـن نميـشمارد كـه بـا                            

  دارد و كمتـر هوشـيار باشـد و انـدوه زنـدگي را كمتـر دريابـد ، و اينـست                      باده نوشي خود را سـرگرم       
باده نوشي و مستي و بيهوشي را نه تنها بد نميشمارد بلكه نيك ميداند و چنين ميخواهد كه همه بآن                    

  .گرايند و خرد و انديشه و دانش و دربند گذشته و آينده بودن و اينگونه چيزها را همه بد ميپندارد
دربند افسانه هاي توريت و انجيل است و بگمان او آدمي و حـوايي بـوده و آنـان در                    يك مسيحي   

 يكدرختي نخورند ولي بـانگيزش شـيطان خـورده انـد و             ةباغ عدن بوده اند و در آنجا ميبايسته از ميو         
اينست گناهكار شده اند و فرزندان ايشان همه گناهكار ميزايند و خدا عيـسي را كـه فرزنـد وي بـوده                      

 مردمان بايد عيسي را بشناسند و بفرزنـد         ة آن گناهان باشد و اينست هم      ةجهان فرستاده تا كفار    باين
خدا بودن وي بگروند و هميشه دل نزد او دارنـد و پيـروي از خويهـاي او كننـد و نيكـي جـز از اينهـا                  

  .نيست
ر اسـالم و    يك شيعي دربند احاديث و كتابهاي خود ميباشد و بگمان او خدا جهان را بپاس پيغمب               

 كارهـا را بدسـت آنـان سـپارده و رسـتگاري جـز در دوسـتاري آنـان و جـز                       ةخاندان او آفريده و رشت    
 بميانجيگري آنان نيست و اينست نيكي را جز پرداختن به آنان و رفـتن بزيـارت بارگاههـاي ايـشان و                    

ده خواهد شد و نيك و اينگونه كارها نميداند ، و برآنست كه هر گناهيكه كند با ميانجيگري آنان آمرزي     
  .بد را جز از خشنودي و آزردگي آنان نميشمارد

يك صوفي پيرو گفته هاي پلوتينوس و ديگران ميباشد و بگمـان او آدمـي را بـا خـدا پيوسـتگي                      
درميانست و اين آاليش هاي ماديست كه در ميانه مي ايستد و اينـست هـركس چـون از لـذت هـاي                       

ردازد آلودگي او كمتر و نزديكيش بخدا بيشتر گـردد بلكـه توانـد              مادي دوري گزيند و بپرورش روان پ      
بخدا پيوندد ، و اينست نيكي را جز خزيدن بيك گوشه و پرداختن بخويشتن و سـختي دادن بخـود و                     
دشمني نمودن با جهان و اينگونه چيزها نمي داند ، و بيكار نشستن و زن نگرفتن و نان از دست مردم                     

  . هم بد نميشناسدخوردن و دريوزه گردي را
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كوتاهش آنكه هر گروهي جهان و زندگي را بمعني ديگـري           . اگر يكايك شماريم سخن دراز گردد     
 ديگري ميدارند ، و خود در ترازوي آن انديشه است كه            ة آفرينش و آفريدگار انديش    ةميشناسند و دربار  

  .نيك و بد را مي سنجند
رزند خدايي مسيح و اينگونه انديشه ها كهنـه         فه  صوفيگري و باور داشتن ب    : كساني خواهند گفت    

 اينهـا . نه چنانست : ميگوييم  . شده و امروز كسي باينها نمي پردازد تا اثري در شناختن نيك و بد دارد              
 كهنگي از كار نيفتاده است و چون در دلها جا گرفته هرآينه در گفتار و كردار كـارگر باشـد ، و                       ةبا هم 

و آن انديشه ها ميباشند ، و همينكه سخن از نيك و بد بميـان آمـد آن                 همين امروز مليونها كسان پير    
  .انديشه هاي كهن را بميان كشند

جنبش نوين اروپا و انديشه هاي نويني كه از راست و كج پيـدا شـده پنـدارهاي                  : بارها گفته ايم    
 ة و رفتـار پابـست     دارندگان آن پندارها اگر هم در كردار      كهن را سست گردانيده ولي از ميان نبرده ، و           

 مثالً يـك صـوفي اگـر هـم          .آنها نباشند بهنگام انديشه و گفتگو ناگزير پابسته باشند و پيروي نمايند           
دستورهاي صوفيگري را بكار نبندد و هميشه درپي خوشيها و هوسهاي خـود باشـد بـاز در گفتگـو از                     

بگوشه اي خزيـدن و سـختي       نيك و بد بنكوهش از جهان پرداخته ، و نيكي را دامن درچيدن از آن و                 
مگر يكي از صوفيگري بيرون آيد و بيكبار از آن بيزاري جويد ، و در آن هنگـام                  . كشيدن خواهد شمرد  

  .نيز بماديگري و بدآموزيهاي آن گراييده و نيك و بد را در ترازوي ماديگري خواهد سنجيد
و هركسي هـر چيـز را   اينها نيست ، مردم درپي هوسهاي خود هستند         : كساني هم خواهند گفت     

: ميگـوييم   . كه با هوس و خواهش خود سازگار يافت نيك نامد و هر چيز را كه ناسازگار ديد بد خواند                  
 انبوه هوس كمتر كارگر اسـت و بـسياري از           ة مردم چنين نيستند و ما مي بينيم كه در ميان تود           ةهم

راه بسوي آن پيدا نميكننـد و از        آنان راستي را خواهان نيكي ميباشند و در جستجوي آن هستند ولي             
آري يك گروهي چناننـد كـه شـما ميگوييـد و جـز دربنـد                . بيراهي هر دسته بسوي ديگري مي افتند      

چيزي كه هست اينان ـ ايـن هوسـمندان ـ نيـز همـان پنـدارهاي پراكنـده را         . هوسهاي خود نيستند
چنانكـه گفتـيم    .  كـشند  دستاويز هوسهاي خود ميسازند و بدينسان پرده بروي هوسـبازي خـود مـي             

جوانيكه رمان مينويسد بيگمان جز خودنمايي و هوسبازي او را باين كار وانداشته ، لـيكن مـي بينيـد                    
همو نام ادبيات بروي رمان ميگزارد و سخناني را كـه در پيرامـون ادبيـات نوشـته و آن را سـتوده انـد           

ولـي  . كوشد بيگمان او را آز واداشـته       همچنين مرديكه بپول اندوزي مي    . گرداند دستاويز كار خود مي   
مي بينيد بدآموزيهاي ماديگري را بهانه مي آورد و زندگي را نبرد ناميده بخود سزا ميشمارد كه دربند                  

  .هيچ چيز و هيچكس نبوده باندوختن دارايي كوشد
د بنيادي گزاريم و ترازويـي بدسـت دهـيم بايـد نخـست               ب بهرحال ما چون بخواهيم براي نيك و      

ـ      اي  جهان و راه زندگي را روشـن گـردانيم و معنـي آدميگـري و جـدايي                 معني  آدمـي و    ة را كـه ميان
شما اگر ده تن سفر كنيد و در راه خود ناگهان بيك باغي رسيد و بخواهيد چند . جانورانست باز نماييم

  ينروزي در آن بياساييد ، اگر خواهيد بدانيد در آن باغ چكاري از شما نيك و چكاري بد است چن
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چه ساخته و آيا خرسندي داده كـه كـساني           چيزي پس از آنست كه بدانيد آن باغ را كه ساخته و بهر            
بباغ درآيند و يا نداده ، و آيا براي درآمدن بآنجا و ميوه چيدن مزدي خواسته يا نخواسته ، نيز بدانيـد                      

ند روزي آسوده بيرون رويد     چه بآنجا رفته ايد و آيا ميخواهيد نشيمن گيريد و بمانيد يا چ             كه شما بهر  
  .ـ تا اينها دانسته نشود گفتگو از نيك و بد در آنجا بيهوده خواهد بود

در زندگي نيز همينست و ما مي بايد نخست بدانيم زندگي چيست و ما از آن چه ميخواهيم و آيا                    
ـ   اي جهان دستگاه بيهوده ايست و يا خواستي از آن درميانـست ، و آيـا چـه جـدايي                   ميـان و    آد ة ميان

مـي بايـد نخـست باينهـا     .  ديگري هست و يـا نيـست     جانوران ميباشد ، و آيا درپي اين زندگي زندگيِ        
پردازيم و تا آنجا كه راه باز است پيش رويم و از روي اينهاست كه مي توان براي نيـك و بـد بنيـادي                         

  .گزاشت
  

  .ما اين زمينه را بپايان آورده ايم
  

  دارد ، و مـا خـشنوديم كـه ايـن زمينـه را بپايـان                 ليل نمـي  اين خود سخن روشنيست و نياز بـد       
 پيمان از جهان و زندگاني و آدميگري سخن رانده و معني هر يكـي               ةدر سال هاي گذشت   . رسانيده ايم 

  .را تا آنجا كه مي بايست روشن گردانيده ايم
  .هتوانايي پديد آورداينجهان دستگاه بيهوده اي نيست و بيگمان آنرا آفريدگار دانا و : ما گفته ايم 

خواست آفريدگار آسايش و خرسندي جهانيانست و چنين خواسته كه جهان گام بگام             : گفته ايم   
گردد و اين نه راست است كه خدا اين جهـان را             پيش رود و زندگي زمان بزمان بسامانتر و پرشكوهتر        

  .خوار مي دارد
بدست آنان سپارده و خرد را راهنماي آنان         آفريدگانند و خدا جهان را       ةآدميان برگزيد : گفته ايم   

  .گردانيده
. آدمي را نياز به نبرد و كشاكش نيست و اين نه راست است كه زندگي نبردگاه ميباشد: گفته ايم 

  .آدمي بايد بجاي نبرد با همدستي زيد و هر يكي از آنان دربند آسايش و خرسندي ديگران باشد
  . نيست و روان نه از تن است كه با مرگ آن نابود گردد آدمي پايان هستي اومرِگ: گفته ايم 
آبادي آنجهان بسته بآبادي اينجهانست و كارهاي بيهوده اي كـه در اينجهـان سـودي                : گفته ايم   

  . پشيماني نخواهد بودةنميدارد در آنجهان نيز سود نخواهد داشت و جز ماي
 ميـانجيگري نـه راسـت ميباشـد و          ةانكسي را در كارهاي خدا دستي نتواند بود و افس         : گفته ايم   

  .اينست پرداختن بمردگان و چشم پشتيباني از آنها داشتن جز خداناشناسي و ناداني نيست
 آنچه صوفيان و باطنيـان و خراباتيـان و فيلـسوفان گفتـه انـد و يـا در كيـشهاي                      ةهم: گفته ايم   

  .برداشتانديشيده اند بيپا و بيهوده است و همه را بايد از ميان  پراكنده
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  ..ما چه ميخواهيم و درپي چه هستيم؟
  

ما اينها را روشن گردانيده و بدينسان معني جهان و زندگي را تا آنجا كـه مـي توانـسته ايـم بـاز                        
   زيرا ايـن هـم دانـستني اسـت و         . خواهيم و درپي چه هستيم      كنون ببينيم ما خود چه مي      .نموده ايم 

يا آرماني ندارد از پيشرفت بي بهره گردد ، و خـود بايـد              يك توده كه براي خود در زندگاني خواستي         
  !..  آخـر تـو كجـا را آهنـگ كـرده اي تـا بـسوي آن پـيش روي؟                    .گفت پيشرفت براي او معنايي ندارد     

شما چند تن از خانه     : كجاست  ب ببينيد جدايي از كجا تا       . بي آرمان هرگز بپاي ديگران نرسد      ةيك تود 
وري ميداريد كه يـك كـار ارجمنـدي را انجـام دهيـد ، چـون يـك                  بيرون آمده ايد و آهنگ يكجاي د      

خواهشي را دنبال ميكنيد در خيابـان نايـستيد و يكـسر بآنجـا شـتابيد و از گـام زدن نفرسـاييد و بـا                          
ولي اگر از خانه بيرون آمده ايد و آهنگ هـيچ جـا را              . همراهان گويان و شنوان و دلشادان راه پيماييد       

د كجا رويد و در راه درمانيد و خيابان را هـم درازا و هـم پهنـايش را پيماييـد و                      نميداريد ، ناچار نداني   
راهي را كه رفته ايد نافهميده بازگرديد و همراهتان يكي باين كوچه پيچد و يكي بآن دكـان در رود و                     

ـ     . بدينسان پراكنده شويد و بهيچ نتيجه اي نرسيد         آن تـوده اي كـه در زنـدگي          ةاينـست جـدايي ميان
  .ي را دنبال مي كند و با توده اي كه نمي داند چه ميخواهد و درپي چيستخواست

 در يكجـا    ]را [مـا بايـد چنـد خواسـت       : ميگويم  .. خواست ما در زندگي چه باشد؟     : خواهيد گفت   
  .دنبال كنيم

زيـرا چنانكـه   . به پيشرفت جهان كوشيم كه خود پيش رويم و ديگران را هم پيش بـريم         : نخست  
  .دت آفريدگار است و هميشه چنين بوده است و خواهد بوگفتيم اين خواس

 خود را نيرومند و انبوه گردانيم تا در ميدان نبرديكه ميان توده هاي جهـان بـاز شـده                    ةتود: دوم  
  .لگد مال و نابود نشويم

در كردار و رفتار خود دربند آسايش همگان باشيم و خوشي و آسودگي خود را در خوشـي                  : سوم  
  .ان شناسيمو آسودگي همگ

نيكخويي و پاكدروني كوشـيم و بدينـسان        ه  هر يكي خود را ستوده و آراسته گردانيم و ب         : چهارم  
اينها خواست هاييست كه بايد همگي داريم و در شناختن نيك و بد نيز اينهـا را                 . ارج خود بيفزاييم   بر

ك ، و هرآنچه با اينها نميسازد  پيشرفت اينها ميباشد ني  ةبديده گيريم كه هرآنچه با اينها ميسازد و ماي        
  .بد شناسيم

  و » گردنكـشي « ، و نخستين بد » نيكي دوستي« و » راستي پرستي« نخستين نيك اينست مـا   
بزرگترين  زيرا چنانكه گفتيم .را ميشماريم» خودخواهي« و » رشك« و » كجي و ناداني پافشاري بر« 

 راسـتي پرسـتي و نيكـي دوسـتي         ةجز در ساي  و گرانمايه ترين خواست پيشرفت جهان ميباشد و آن          
   هميشه راه پيشرفت اينست كه يكي برخيزد و با گمراهيها و آلودگيها بنبرد پردازد .آدميان نتواند بود
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مردان بزرگ و بنام هميـشه از       . و ديگران مردانه بياري او كوشند و براستيها و نيكي ها پيشرفت دهند            
  .ان با دست اينان انجام گرفتهميان اينان برخاسته و هر نيكي درجه

پافـشاري  « و دومين بـد     » نبرد كردن با انديشه هاي پراكنده و پندارهاي بيهوده        « دومين نيك   
  .را ميشماريم» بروي آن انديشه ها و پندارها 

 ديگر نيرومندي و آزادي توده ميباشد و گام نخست در           ةيك خواست گرانماي  زيرا چنانكه گفتيم    
مردمي را با انديشه هاي پراكنده توده نتوان ناميـد و            يك. يكي شدن انديشه هاست     ،  آن خواست  راِه

  .د يافتن از آزادي و وارستگي بهره نتوان ،اگرچه شماره شان بصد مليونها و دوصد مليونها رسد
تنها خود را خواستن « و سومين بد » در كردار و رفتار سود توده را بديده گرفتن« سومين نيكي 

زيرا چنانكه گفتيم يك خواسـت بـزرگ ديگـر دربنـد آسـايش              . است» خوشيهاي خود بودن  و دربند   
 كنـون   . از خود گذشتن و سود توده را بسود خود برگزيدن نيست           ةهمگان بودنست و آن جز در نتيج      

. اينها چيزهاييست كه بيشتر مردم نميدانند و نامش را هـم نـشنيده انـد              . باين سه چيز بس مي كنيم     
 ، و ما نيز تا اينهـا را نيـك            نيكيهاست و تا اينها نباشد ديگر كارها همه بيهوده است          ةيباچ اينها د  ولي

  .روشن نگردانيم و كوششهايي در راه رواجش نكنيم بگفتگو از نيك و بد ديگري نخواهيم پرداخت
: به آنـان بايـد گفـت        . امروز مي بينيم كساني دينداري مي نمايند و خشنودي خدا را مي جويند            

نودي خدا در اينهاست و شما اگر باينها برنخيزيد خدا را برخود خشمناك گردانيده ايد و بـا هـيچ                    خش
از راسـتيها درپيچنـد و گـردن         يك مردمـي كـه سـر      . كار ديگري خشنودي او را بدست نخواهيد آورد       

 دنبال  ديگري راةبدليل نگزارند ، يكمردمي كه به يازده كيش باشند و هر كيش پندارهاي بسيار بيهود  
شور و غوغا زندگي خود را فراموش كـرده جـز بيـاد پيـشآمدهاي                كنند ، يكمردمي كه در اينجهان پر      

 جاويدان را كنار نهـاده جـز        ةهزار سال و دو هزار سال پيش ديگران نباشند ، يكمردمي كه خداي زند             
آنـان نخواهـد    بمردگان و درگذشتگان نپردازند ـ  چنان كساني نزد خدا روسـياهند و خـدا هرگـز بـر     

نجي برند و يا با نيايش و زبانداري      اپنداشته اند كه ميخواهند نزد او مي      ١اينان خدا را صمدخان   . بخشود
خدا از شما !.. اي گمراهان خدا را به نيايش و ستايش شما چه نياز است؟         ! او را از خود خشنود گردانند     

خـدا از شـما     .  جهانيان ميخواهد  راستي پرستي و نيكي دوستي و كوشيدن به آبادي جهان و آسايش           
.  خرسندي خدا تواند بـود     ةاينهاست كه ماي  . يكدلي و يكدستي ميخواهد   . غيرت و سرفرازي ميخواهد   

  . آسايش اينجهان و آن جهان تواند بودةاينهاست كه ماي

 
 بـا آزاديخواهـان آنجـا        از سركردگان محمد علي شاه كه بدستور او سپاه بر سـر تبريـز بـرد و                 )شجاع الدوله (صمدخان  حاج  ـ  ١

  با آنكـه تبريزيـان پـس از فيـروزي بـر دولتيـان و بيـرون رفـتن                   . يار كرد ولي كاري از پيش نبرده بشكست       جنگهاي خونيِن بس  
دل از كينـة  » درنـدة خونخـوار  « ولي آن » گذشته را هرگز برويش نكشيدند« محمد علي ميرزا از كشور با او مهربانيها كردند و          

  سـنگدالنه دسـت بخـون     و  د بـه پـشتگرمي ايـشان بدنهادانـه        سپس كه روسـيان در تبريـز چيـره شـدن          . تبريزيان تهي نساخت  
 ـ و .بدينسان نام ناپاكي از خود بيادگار گذارد مشروطه خواهان آغشته ساخت و
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مي بينيم كساني ميهن دوستي و مردانگي مي نمايند و خواهان پيشرفت ميباشـند بآنـان بايـد                  
 .رفت و سرفرازي در اينهاست و اگر شما باينها برنخيزيد هرگز روي پيشرفت نخواهيد ديد              پيش: گفت  

 راه پيـشرفت  . جهان هيچ چيزي جز از راه كوشش بدست نيآيد         درخت آرزو بار ندارد و در     : بايد گفت   
يك توده جز آن نيست كه يك زندگاني ستوده و آبرومندي را بديده گيرند و يكـدل و يكدسـت بـراي         

 بسوي شما كجا را ميخواهيد تا: دوباره ميگويم  !.. دن بآن كوشند وگرنه پيشرفت چگونه تواند بود؟       رسي
شما اگر راستي خواهان پيشرفتيد و آرزوي يك زنـدگي آبرومنـدي ميداريـد مـا آن                 !.. آن پيش رويد؟  

  .زندگي را شناخته و راهش را پيدا كرده ايم و شما نيز با ما همگام باشيد
و مانند آنرا هميـشه بـر زبـان    » علوم اجتماعي« اني دانش دوستي مي نمايند و نام مي بينيم كس  

بايـد  .  دانشها اينهاست و بي اينها از هيچ دانـشي سـود نتـوان برداشـت               ةبآنان بايد گفت پاي   . مي دارند 
بهترين دانشها آنست كه معني جهان و زندگي را باز نمايد و راه رستگاري و فيروزي را نـشان                   : گفت  
 براي يك توده پيش از همه آبرو و سرفرازي دربايد و گرانمايه ترين دانـشها آنـست كـه راه ايـن                       .دهد

  .شما اگر براستي خواهان دانشها ميباشيد با ما همراه و همگام شويد.  گرانمايه را باز نمايددربايسِت
ل خـواهيم كـرد و      ما در شماره هاي آينده از اين سه نيكي سخن رانده و هر يكي را جداگانه دنبا                

  .در اينجا بهمين اندازه بس كرده پي گفتار خود را مي گيريم
  

  بايد جلو بيهوده گويان را گرفت
  

بد مي نمايند و آرزوي نيكي از خود نشان  كسانيكه گفتگو از نيك و: سر جلوگير دوم مي آييم  بر
گري از نيكـي تـوده شـمرديم    ميدهند و ما گفتيم راستي را خواهان نيكي نيستند و آنان را جلوگير دي          

بسياري از اينان بدي كار خود را نميداننـد و اينـست بـا              . مي بايد اينان را هم بحال خودشان نگزاشت       
كـسانيكه در   . گاهانيد و بدي كارشان را برخشان كشيد      آمي بايد آنان را بي    . پيشاني باز بآن مي پردازند    

مردم باز ميكنند و خشم و دلتنگي مي نماينـد بايـد            اينجا و آنجا مي نشينند و زبان بگله و بدگويي از            
 اين كار  ،نيكي تنها با گفتن نيست و بايد درپي كردار بودن  « : جلو گفتارشان را گرفت و چنين گفت        

شما كه تنها بگفتگو كردن از نيك و بد و دلتنگي نمودن از بديهاي توده بس ميكنيد نه تنهـا بيهـوده                      
 دور از آزادگيـست كـه     اين خود   . ارد زيانهايي نيز از آن پديد مي آيد       است و هيچ سودي را درپي نميد      

گذشته .  پست نهادي نتواند بودةن كاري جز نمون   ي چن .كساني همه از درد نالند و درپي درمان نباشند        
بيرگي و ه هميشه درد را گفتن آن را آسان گرداند و در انديشه ها از بزرگيش كاهد و كم كم ب       ،  از اين   

١».درد را بايد درمان كردن و اگر نشدنيست بايد زمان چاره را بيوسيدن يك. دزبوني كش

نيكي پيش از همه راه ميخواهد و اينك راهي برايش باز شده و يكدسته پاكدالنه به                « : بايد گفت   
  شما نيز اگر براستي خواهان نيكي هستيد با آنان همراهي كنيد وگرنه بيگمان . پيشرفت آن ميكوشند

 
١  منتظر بودن ـ و) = همچون نيوشيدن(ـ بيوسيدن 
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 دلتنگي كه از خود نشان ميدهيد جـز از راه         و ي گوييد و اين نيكخواهي كه مي نماييد و خشم         دروغ م 
   .»خودفروشي نيست

ايـن سـخن را بـدخواهان بـاين         . اين بدي ديگري از شماست    « : بايد گفت   » نشود« : اگر گويند   
 هر سخني آن را پيش  و بدينسان سر  كشور آورده و بزبانها انداخته اند تا بهانه در دست بيدردان باشد           

 تاكنون!.. يد و ديديد كه نشد؟    دموزشما كي آ  !.. چه انگيزه اي هست كه نشود؟     !.. آخر چرا نشود؟  . آورند
شـما بخـود پردازيـد و هـوس         !.. كدام كساني پاكدالنه بنيكي مردم كوشيده اند و نتيجه برنداشته اند؟          

  ة پـس از همـ     . و نشدن ديگـران را نخوريـد        شدن بنيكي كوشيد و هيچگاه اندوهِ    ناداني را كنار گزارده     
!.. اينها ، اگر نشدنيست و شما را بنيكي توده اميدي نيست پس اين گله ها و دلتنگي ها براي چيست؟                   

آيـا همـين    !.. در يك كاري كه كسي را اميدي نيست چرا آن را رها نكند و پـي كارهـاي خـود نـرود؟                     
باشـيد و آن گفتنهـا و ناليـدنها جـز از راه              مـي نميرساند كـه شـما راسـتي را آرزومنـد نيكـي تـوده ن              

  »!..خودفروشي و از روي بيمار دلي نيست؟
مي بايد بدينسان يادآوري كرد كه اگر كسان باغيرت و نيكنهاد باشند بخود آينـد و دسـت از آن                    

  .ناداني كشند و اگر نباشند و بخود نيايند باري مردم آنان را بشناسند
ا برتر مي گيرند و دلتنگي و دل آزردگي از توده مي نمايند آنان هم               اين جوانان كه هميشه خود ر     

اين خودخواهي است كه شما را بـاين رفتـار برانگيختـه            « : بايد بآنان گفت    . بدي كار خود را نميدانند    
شما خود كدام راه نيكي را مي پيماييـد و آن  !.. وگرنه كدام نيكي در شما هست كه در ديگران نيست؟         

  »!..ها كه ميشناسيد چيست؟نيك ها و بد
آن درس ها كه شما خوانده ايد و آن آگاهيها كه فراگرفته ايـد سـودمند اسـت و                   : مي بايد گفت    

ارجدار ميباشد ، ولي نچيزيست كه راه زندگي را برايتان روشن گرداند و از نيك و بـد و سـود و زيـان                        
ش ديگري ميبايد كه شما فرانگرفته ايد براي شناختن راه زندگي و دانستن نيك و بد دان. آگاهتان كند

براي نيك و بد پايه اي بايد و اين نه درسـت اسـت              ببينيد شما اين نميدانيد كه      . و از آن آگاه نيستيد    
 و آن را دستاويز گرفته بديگران كه هركسي بهوس يا بگمان چيزهايي را نيك و چيزهايي را بد شمارد

كـسيكه  آن نيـست و     ١توده جز با نيكي يكايـك باشـندگان       اين نميدانيد كه نيكي يك      . برتري فروشد 
 ايـن نميدانيـد كـه از يـك جـوان نـاآزموده              آرزومند نيكي توده است پيش از همه بايد بخود پـردازد          

 آن درسـها كـه      .جوان بايد درپي ياد گرفتن باشد نه درپي ياد دادن         پندآموزي و راهنمايي نسزاست و      
 خـود  ةهرچه هست شما اگر راسـتي را خواهـان فيـروزي تـود         . دادهشما خوانده ايد اينها را بشما ياد ن       

ميباشيد ما راه آن را باز نموده ايم و شما نيز بـا مـا همگـام باشـيد وگرنـه از ايـن برتريفروشـي هـا و                             
  .سركشيهاي بيجا هيچ سودي برنخيزد

ن نـان    خود ساخته اند و با گفتن يـا نوشـت          ةكسانيكه پندآموختن و كوشيدن بنيكي مردم را پيش       
  ميخورند و پول مي اندوزند و يا بنام آوري ميكوشند و يا دربند سروري ميباشند مي بايد با آنان سخت 

                                                           
١ حضار ، موجودات ـ و=  باشندگان  ـحضور داشتن ، موجود بودن= ـ باشيدن 
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 نان خوردن و يا درپي نام آوري و سروري بودن چيز ديگري         «: ايستادگي نمود و آشكاره چنين گفت       
زيرا . اه با هم نسازداست و نيكي مردم خواستن و خشنودي خدا را جستن چيز ديگر ، و اين دو هيچگ

كسيكه نان ميخورد و يا درپي نام و شكوه ميباشد بايد هميشه دربند دلجويي از مردم باشد تا بيشتر                   
 رميدن و رنجيدن مـردم      ةبر سرش گرد آيند و بيشتر بهره اش دهند و از هر گفتار يا كرداري كه ماي                

  ايد  بكه پندآموز يا راهنما هميشهدر جايي. باشد سخت بپرهيزد و هيچگاه دربند راستي ها نباشد
ــ     ــه ماي ــودمند اگرچ ــدهاي س ــد و از پن ــا باش ــتي ه ــد راس ــد   ةدربن ــردم باش ــش م ــش و رم    رنج

  .باز نايستد
اين هرگز نشود كه ماست فروش دربند . ماست فروش پزشك نخواهد بود   : چيزيست بسيار روشن    

ماست باو زيان خواهد داشت از      تندرستي خريداران خود باشد و يكي را چون ديد بيمارست و خوردن             
  ».فروختن بوي خودداري كند و از سود خود چشم پوشد

  چـرا اتومبيـل    !.. چرا زمين نمـي كاريـد؟     !. شما چرا پي كار ديگري نميرويد؟     :  بايد آشكاره گفت    
 نيكـي مـردم ميباشـيد       ياگـر براسـتي خواهـا     !.. چرا بداد و ستد در بازار برنمي خيزيد؟       !.. نمي رانيد؟ 

  . ديگري گيريد تا ناگزير نباشيد از فريفتن مردم و گمراه كردن آنان نان خوريدة پيشنخست
ما روشن گردانيديم كه داستان نيك و بد باين آساني نيست كه هركس بآن برخيـزد و راه آن نـه               
اينست كه هركس هرچه را نيك دانست بكار بندد و بد دانست پرهيز كند و هركس بـدلخواه خـويش                    

ما روشن گردانيديم كه نيك و بد را بنيادي بايد و آن نيز پس از آنست كـه                  . را دنبال كند  نيك و بدي    
كنون شما بگوييد چه راهي در زندگي دنبـال مـي كنيـد و كـدام                . معني جهان و زندگي دانسته گردد     

ه برتـري  آيا چ!.. ؟ اينها را ندانيد چه پندي بمردم توانيد دادن   ات. بنيادي را براي نيك و بد مي شناسيد       
آيا نه آنست كه هرچه آنان نميدانند شـما نيـز           !.. آموزيد؟ شما را بر ديگرانست كه ميخواهيد بآنان پند       

  !..نميدانيد؟
خواهند با يكرشته سخنان بيهوده و كم ارجي كه از اينجـا و آنجـا                از شگفتي هاست كه اينان مي     

د ، و هم در اينجا و آنجا نشـسته گلـه و             فراگرفته اند هم سروري بمردم كنند ، و هم پول از آنان گيرن            
  .بدگويي از آنان كنند و بدينسان خودنمايي و برتريفروشي نمايند

زيرا از يكـسو  . اينان با اين كار خود نه تنها سودي بمردم نمي رسانند زيان هاي بسياري مي زنند          
  اده جلـوگيري   مردم را فريـب داده گمـراه مـي گرداننـد و هميـشه در ميـان آنـان و رسـتگاري ايـست                       

 كار خود مي دارند و بـا دو روييهـا و            ةمي نمايند ، از يكسو نيز با سخنان سست و بي ارجي كه سرماي             
چاپلوسيها كه همواره در برابر پولداران از خود نشان مي دهند آبروي پندآموزي را بـرده و آن را از ارج         

  .مي اندازند
گيريم و از ميانشان برداريم و اين كاري است كه            اينها جلو  ةمي بايد از هم   : سخن كوتاه مي كنم     

بـد بـيش از همـه        برداشتن جلوگير يكم و گزاردن بنيادي براي نيك و        . بايد همگي در راه آن بكوشيم     
  ولي در برداشتن جلوگير. بگردن ماست و ما باين كار پرداخته ايم و بياري خدا بپايان خواهيم آورد
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 ايـن نادانيهـا     ة غيرتمندان است كـه بكنـدن ريـش        ة بگردن هم  وم بايد همگي دست بهم دهيم و اين       د
  .بكوشند

بيشتر آنان زشتي كار خود را نميدانند و از زياني كه بتـوده مـي رسـانند آگـاه                   : دوباره مي گويم    
   خود را نيك مي دانند ، و بلكه نيكي را جز آنچه خـود مـي دارنـد                    ،  بدي و زيانكاري   ةنيستند و با هم   

 زيرا امروز . ت بايد گفتشان و از چگونگي آگاهشان گردانيد و اين كار سختي نيست            اينس. نمي شناسند 
ر بيشتر نشستها اين كسان هستند و هميشه ناله و گله از توده كارشان است ، و اينـست بـه آسـاني                       د

مي توان جلو سخنشان را گرفت و آنچه بايد گفتن گفت ، و بيگمان بسياري از آنان بدي كـار خـود را                       
ند و از رفتار زشت دست بردارند و آنانكه ايستادگي نمايند و گردن نگزارند بايد پستشان شمرد و                  درياب

مرداني كه با نادانيها و بيماريهاي خود بتوده زيان رسـانند و بـا گفـتن نيـز دسـت                    . از ارجشان كاست  
چ كـس را    برندارند داراي هيچ ارجي نيستند و در چنين هنگامهاست كه بايد پرواي هـيچ چيـز و هـي                  

چنين گرفتاريها در يكتوده اگـر از راهـش چـاره           . نكرد و در راه فيروزي توده از هرچيزي چشم پوشيد         
بـسياري از   .  گرفـت  كگران سرآيد و اينست بايد در راه برداشتن آنها همـه چيـز را كوچـ               بسيار  نشود  

غيرت در دلهاشان خاموش    اينان از بس سالها با اين گله ها و ناله ها و خودفروشيها بسر داده اند آتش                  
  كننـد و چـون پيـشنهاد چـاره       بيدردي ايشانست كه تنهـا بگفـتن درد بـس مـي          ةگرديده و اين نمون   

 پستي و بيدردي از اينحال گرفتـاري لـذت   بلكه از بِس. مي رنجند و بزبان درازي مي پردازند    شود مي
سيار پست اند و درخور هرگونه      چنين كساني ب  . ميبرند و با كساني كه بچاره كوشند دشمني مينمايند        

  .سخت گيري و ناپاسداري مي باشند
  ٭٭٭
  

در اين زمينه بسخنان ديگري نياز هست ولي هنگـامي بآنهـا      . در اينجا گفتار را بپايان مي رسانيم      
از بـس   . خواهيم پرداخت كه اين گفتار سود خود را بخشد و بدينسان جا براي سخن ديگري باز شـود                 

 يك كس تنها در آنست كـه        درميان بوده امروز انبوه مردم چنين ميدانند كه نيكيِ        سالها اين گرفتاري    
بچنين كساني ما چه سخني توانيم گفـت و چـه نيكـي هـا               . از بديها گله و ناله نمايد و بآن بس نمايد         

ولي چون اين ناداني تكاني خورد و مردم درپي خود نيكيها باشـند خـواهيم توانـست                 !. توانيم ياد داد؟  
  .ان بسياري رانيمسخن
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  نيك و بد

  . ـ پايه هايي كه براي نيك و بد گزارده شود بايد آنرا سست نگردانيد١
  

هايي )قاعده( كار تنها جدا كردن نيكها از بدها و شناسانيدن آنها و گزاردن پايه                ،  نيك و بد   ةدربار
 باشـد كـه  . يك كار بزرگ ديگر اينست كه نگـزاريم آنهـا را سـست گرداننـد و از نيـرو اندازنـد             . نيست

  :اينست با مثالي آنرا روشن مي گردانيم . خوانندگان خواست ما را از اين سخن نخواهند دريافت
 تندرستي باش و بيش   هميشه دربندِ « : چنين انگاريد پدري بپسر خود پند داده چنين مي گويد           

 او جـاي    ، هرآينه اين پنـد در دل      » از اندازه نخور و هر خوراكي كه زيان آور است دست از آن نگه دار              
ولي اين در جاييست كه سخنان ناسازگار ديگـري         .  فهم و خرد آن جوان درو كارگر افتد        ةگيرد و بانداز  

مثالً اگر يكـي از دوسـتانش بـا         . بگوش او نخورد و اين دستور نيكي را از نيرو نيندازد و سست نگرداند             
 اگـر بخواهـد دربنـد       آدمـي . زندگي براي خوردن و خوابيدن و لـذت بـردن اسـت           « : وي چنين گويد    

ديگـر چـشم پوشـي از       . هركس دير يـا زود خواهـد مـرد        . تندرستي باشد بايد از خوشيها چشم پوشد      
اين بدآموزي نيز كار خود را كند و هرآينه دستور پدري را از نيرو اندازد و جـوان        » !..خوشيها چراست؟ 

  .بيچاره را گيج و دو دل گرداند
. ايي كه براي نيك و بد گزارده شود بايد آنرا سست نگردانيـد            پايه ه : اينست معني آنچه ميگوييم     

ما نميـدانيم در    . اين سخن درخور چون و چرا نيست و هركسي با اندكي انديشه آن را خواهد پذيرفت               
هرچه هـست مـا آن را       . روانشناسي اروپاييان هوشدار اين بوده اند و چيزي در باره اش نوشته اند يا نه              

م و گواهيهاي بسيار از تاريخ و از زندگاني امروزي ايرانيان در اين باره در دست                بيچون و چرا ميشناسي   
  :مي داريم و اينك يكي از آنها را مي آوريم 

در ايران چون جنبش مشروطه آغازيد چنانكه ميدانيم نخست دانشمندان و درسخواندگان پـيش              
ايد ارج ميهن خود را دانست ، و در راه          ب« : آنروز سخنها اين بود     . افتادند و سپس نوبت بديگران رسيد     

، » ... نگهداري آن جان و دارايي دريغ نگفت ، و در راه پيشرفت آن از خوشيها و سودها چشم پوشـيد                   
اينها را مي نوشتند و مي گفتند و داستانها از ميهن دوستي اروپاييان و از جانفشانيهاي ايشان بگواهي                  

گفته و شنيده ميشد و بيگمان بود كه در دلها جاي براي خود             اين سخنان با شور شگفتي      . مي آوردند 
باز ميكند ، و خود چنين پنداشته ميشد كه در دلهاي دانشمندان و درسخواندگان كه معنـي كـشور و                    

اين چيزي  . ميهن را بهتر مي دانند و از تاريخ بيشتر آگاهند بيشتر كارگر مي افتد تا در دلهاي ديگران                 
ـ         .  آنـرا نـشان داد     ةاشت ولي پيش آمدها وارون    بود كه هركسي مي پند      ةزيـرا ديـري نگذشـت كـه ميان

 گفتار گذشته و روزگار كردار       كشاكش پيدا شد و آزاديخواهان را زمانِ       امحمدعلي ميرزا با مجلس شور    
  رسيد ، و در اين روزگار و درميان كوششها و تالشها بود كه دانسته شد درسهاي ميهن دوستي و

 ١٥٨



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

ـ               ه  نگي كه داده شده ب    جانفشاني و مردا   ه دلهاي درس ناخواندگان يا كـم دانـشان كـارگرتر افتـاده تـا ب
  الفهايةايستادند ، و با هم باز زيرا ديده شد بيشتر اينان از جانفشاني. دلهاي دانشمندان و پيشرفتگان

چ بسياري كه در دو سال گذشته زده بودند جز سستي و بيكارگي از خود نشان ندادند ، و اينـست هـي                     
كار ارجداري از آنان نمودار نگرديـد ، و بـسياري از ايـشان گذشـته از سـستي و بيكـارگي ، پـستي و                          

ايـن خـود    . بدنهادي نيز از خود نشان دادند زيرا در نهان بمحمـدعليميرزا بلكـه ببيگانگـان گراييدنـد                
 ـ ايـن   زمان آشوبي برميخاست و زمان كوشش و جانبازي مي رسيد اينـان  داستان شگفتي شد كه هر

 ة پيش رفتگان ـ خود را كنار مي كشيدند و ميـدان را بـراي جانبـازي هـا و مردانگيهـاي دسـت       ةدست
كمدانشان باز مي گزاردند ، ولي همينكه آن روزگار سپري  ميشد و زمـان خودنمـايي و سـودجويي و                     

  . گرفتند كارها را بدست ميةبهره مندي پيش مي آمد دوباره همانان خود را بميدان رسانيده رشت
 انـدكي را ـ از دو سـيد و حـاجي ميـرزا ابـراهيم آقـا ، و ميـرزا جهانگيرخـان و آقـا           ةاگر يكدست

سيدجمال و قاضي ارداقي و مانند اينها ـ كنار گزاريم ديگران نه تنها خشنودي بخـش نبودنـد برخـي     
  . رسوايي نيز شدندةماي

ي ما كه تاريخ مشروطه را گرد آورده ايم ول. مردم در آن روز نادرستي هاي اينان را در نمي يافتند        
يكي از چيزهاييكه مرا بنوشتن تاريخ مشروطه       . و در پيرامون آن نيك انديشيده ايم همه را ميشناسيم         

برانگيخت اين بود كه پيشآمدهاي سالهاي اخير ايران را نيك دانم و مردان را نيك شناسم و در گفتگو                   
اكنون در اينجا هم نيـك تـوانم        . و دليل از همان پيشآمدها بيآورم     از آلودگيها و گرفتاريهاي توده گواه       

 خودشان فضالء و ادبـاء ـ بـراي چـه از     ةداوري كنم و اين را روشن گردانم كه درسخواندگان ـ يا بگفت 
  . اين كار را هم نشان دهمةآزمايش بدانسان بد درآمدند و انگيزه و ماي

آري اگر تنها كسان . چه يكدسته همه بد درآيند بهرنه چه اين كار بيگمان انگيزه اي داشته ، وگر
ولـي  . چندي بيكاره و بد درآمده بودندي گفتيمي نيك و بد ، و بكاره و بيكاره در هـر گروهـي باشـد                     

 درس ناخوانده و كمدانش ة اينان بي ارج در آمده اند ، و از آن سوي دستةسخن اينست كه رويهمرفت
 ة دو دسته و انگيز    ةاين جدايي ميان  .  ميانشان صد مرد بنامي پيدا شده      رويهمرفته نيك بوده اند ، و از      

  .آنست كه بايستي جست و ما آنرا بدست آورده ايم
در آن روزها كه آغاز جنبش مي بود و پياپي سخن از ميهن دوسـتي و جانفـشاني در راه تـوده و                       

   ادبـاء و فـضالء ـ نيـز آنهـا را      ةشنيدند اينان ـ اين دست  غيرت و مردانگي مي رفت و همگي آنها را مي
شنيدند و در دلهاي خود جاي ميدادند ، و بيگمان آنها را براست داشته مي پذيرفتنـد ، و خـود را                       مي

دلهـاي ايـشان همچـون      براي كوششهايي در راه كشور و ميهن آماده مي گردانيدند ، چيزيكه هـست               
ـ سخنانيكه با اين درسها و دستورها   داشتهديگران تهي نبوده و از پيش از آن سخناني در آنها جا مي            

  .ناسازگار مي بوده ، و پيداست كه آنها اينها را ، و اينها آنها را از نيرو مي انداخته و سست ميگردانيده
دستيكه بدندان نتـوان بـرد      « : از اينگونه بوده    : مي گويم   .. آن سخنان چه بوده؟   : خواهند پرسيد   

  و » دنيا چند روزه است و نيك يا بد مي گذرد« و » دير آسماني نيستعزت و ذلت جز بتق« ، » ببوس
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 آدمي همين يكدم بيش نيست كه بايـد قـدر آن دانـست و               گذشته گذشته و آينده نيآمده و زندگيِ      « 
اگر بعبرت نگري نور و ظلمت و عدل و ظلم و موسي            « و  »  گذشته و آينده را از دل بيرون كرد        ةانديش

پيداست كه ما نخواهيم توانست همه آنها را بشماريم و اينها را بعنوان مثل              . »و فرعون همگي يكيست   
  .ياد كرديم

كسانكيه از پانزده و شانزده سالگي كه آغاز چيز فهمي است با اينها آشنا شده و بارهـا آنهـا را در                      
ت نيست كه   كتابها خوانده و از زبانها شنيده و با خوشگماني و دلبستگي بسيار بدل سپرده بودند شگف               

شور ميهن دوستي و جانفشاني و مردانگي در سرهاي آنان نيرو نگيـرد و بـسيار سـست باشـد و آنـان                       
  !. سرافكندگي شوند؟ةهنگام آزمايش بدانسان ناستوده درآيند و ماي

شنوند بچون و چـرا      ميدانم كساني اين را بآساني نخواهند پذيرفت و چون سخنيست كه تازه مي            
در ايـن  . ي بدانند كه جاي هيچ چون چرا نيست و چـاره جـز پـذيرفتن نميباشـد            ول. خواهند برخاست 

را با كساني مي گفتم ، يكي ناانديشيده و نافهميده به خـرده گيـري برخاسـت و           نزديكي ها روزي اين   
 و آنگاه چرا اينها بـا       .!.اينها كه ميشماريد افكار فلسفي است چه ربط باحساسات دارد؟         « : چنين گفت   

  » !..ستي و جانفشاني نمي سازد؟ميهن دو
گفتم نيك كردي كه ايراد گرفتي و اين مرا خواهد برانگيخت كه پاسخ گـويم و زمينـه را هرچـه                     

آنكه مي گويي اينها انديشه هاي فلسفي است تو نامش را هرچه ميخـواهي بگـزار ، از                  . روشنتر گردانم 
ه در روزهـاي جـواني شـبي در تبريـز           اين سخن شما بياد من مي آورد آن را كـ          . اثرش نخواهد كاست  

من دست نگه داشته و .  شب چره آوردند ،  يكي از خويشان رفتم و چون نشستم و اندكي گذشت          ةبخان
اين شب چره است چـه ربطـي        : گفت  . گفتم تازه شام خورده ام و از خوراك روي خوراك مي پرهيزم           

  !.بخوراك روي خوراك دارد؟
 خـود را    ةبا دست خـود ريـش     !  فريب آميزي شده   ةاده و يك كلم   چه خوش نام فلسفه بر زبانها افت      

  ! نيد و با يك نام خشك فلسفه دلهاي خود را خوش ميگردانيدمي كَ
اگـر دو سـه شـب       . رد بخوانيد آن افسانه در شما كارگر باشـد        شما اگر چند روزي كتاب حسين كُ      

اند بود كه كساني بيـست سـال و سـي           اين چگونه تو  . بسينما رويد رفتار و كردار بازيگران بي اثر نماند        
اينكـه  !. سال با بدآموزيهاي صوفيان و خراباتيان و ديگران بسر برند و اينها را در دلهاي آنها اثر نباشد؟                 

  . همگي يكجاستةگويا فراموش مي كنيد كه سرچشم!.. مي گوييد باحساسات چه ربطي دارد؟
» نساختن« معني  : بايد بگويم   »  نمي سازد؟  چرا اينها با ميهن دوستي و جانفشاني      : نيز ميگوييد   

كسيكه باور كرده كوششها همه بيهوده است و خواري . را نميدانيد ، وگرنه باين پرسش برنمي خاستيد   
 چه چشم كوشش و جانفشاني      بد باوري نيست از چنين    » قضا و قدر  « و ارجمندي يك توده اي جز با        

يد پرواي گذشته و آينده كرد و بايـد زنـدگي را همـان              اينست كه هيچگاه نبا    كسيكه بر !. توان داشت؟ 
 چه چشم توان داشت كه باميد پيشرفت كوتاه بينييكدم دانست و تنها دربند خوشي آن بود از چنين     

  كسيكه ستمگر و دادگر و !.. اند و از خوشيهاي خويش درگذرد؟د زندگي را بخود تلخ گر ، تودهةآيند
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 آنها نميگزارد و ايـن را يـك   ةه را بيكديده مي بيند و جدايي ميانروشن و تاريك ، موسي و فرعون هم       
ستمگري و خودكامگي خشم گيرد و در راه جلوگيري از            بلندي ميشمارد ، چه شدنيست كه بر       ةانديش

ــا شــور آزاديخــواهي و » نــساختن« اينــست معنــي !.. آنهــا جانبــازي دريــغ نگويــد؟   آن بــدآموزيها ب
  .ميهن دوستي و جانفشاني

.  آن انديـشه هـاي اوسـت       ةكاريكه آدمي مي كند و هر جنبشي كه ازو ديده ميشود سرچـشم            هر  
آيا شما را بـه آن تكـان جـز انديـشه چـه              .  خود بيرون آمده بديدن فالن دوست مي رويد        ةشما از خان  

 بـسيار   ة مي گيريد ولي نيست و براي خود يك تاريخچـ          كشما اين بدآموزيها را كوچ    .. واداشته است؟ 
  . ي دارددرازي م

آن جنـبش پـا درميـان        پس چگونه آنان با آواز آزاديخـواهي تكـان خوردنـد و در            : ديگري گفت   
بايـد  .  روشنتر از اين گردانم تا پاسخ اين پرسش نيز دانـسته شـود         ]را [گفتم بهتر است زمينه   . داشتند

 كـه سـخن     دانست كه آدمي كه سخني ياد مي گيرد و در دل جا ميدهد اين جلوگير آن نخواهد بود                 
آمديم كه اين دو سخن با هم سازش نداشتند در اينحال اگر . ديگري را هم ياد گيرد و در دل جا دهد

هدارد و گخرد و انديشه نيرومند است آن دو را با هم سنجد و داوري كند و هركدام را كه راست ديد ن
   جـدا  نـست و راسـت از كـج       ولي اگر انديشه و خـرد ناتوا      . باور خويش گرداند و آن يكي را كنار گزارد        

چيزيكه هست آن اينرا    . نمي تواند كرد ، ناگريز هر دو را نگه  دارد و در دل جاي براي هر دو باز كند                   
  . سست گرداند و اين آنرا ، و آنكس هميشه دو دل و گيج سر باشد

و درس امروز هزاران كسان ميباشند كه نخست دينـدار بـوده         . ما براي اين گواه بسيار توانيم آورد      
خوانده اند و چيزهاي بسياري ياد گرفته اند ، و سپس نيز بروزنامه ها و كتابهاي نوين رو آورده و صـد                      
سخني از بدآموزيهاي ماديگري و بيديني خوانده و در دل هاي خود جا داده انـد ، و چـون از نـاتواني                       

ل نگهداشته اند و نتيجـه ايـن      انديشه و خرد داوري ميان آنها نتوانسته اند اينست هر دو دسته را در د              
  شده كه بي آنكه خود بفهمند و بخواهند هر ساعت رنـگ ديگـري از خـود بيـرون دهنـد و مـا بارهـا                          

كـه  ( ١ستني ها  نيار ةديده ايم كه كسانيكه يكساعت پيش هستي خدا را انكار ميكردند اين زمان دربار             
هزاران كسان از اينگونه اند و شما :  مي گويم  دوباره. از در كشاكش در آمده اند     ) ما آنها را نمي پذيريم    

  .مي توانيد در گفتار و كردار آنان باريك انديشي كنيد و اين حال را آشكار دريابيد
آنان نيز همين حال را داشته اند و درس جانفشاني و ميهن دوستي و مردانگي را كه فراگرفته اند                   

اند ، ولي چون با درسهاي ناسازگار ديگري در يكجـا           در دلهاشان جا داده اند و بشور و تكاني برخاسته           
بوده اينست شور و تكان سست بوده و آن نيرو پيدا نكرده كه تا جانفشاني و سختيكـشي شـان پـيش                      

تا هنگاميكه ميدان تهي بوده و بيم جان و دارايي نمي رفته همراهي با ديگران مي كرده اند ولـي                    . برد
  نموده  همچون محمد عليميرزا پيدا شده و بيم جان و دارايي روسپس كه در ميدان هماورد زورمندي 

 
١ معجزه ـ و= ـ نيارستني 
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  سست از كار افتاده و ناپديد گرديـده و خـواه و نـاخواه درسـهاي                شور و تكانِ   در اينهنگام بوده كه آن    
دنيا چند روزه است و نيك يا بد        « و يا همچون    » دستي كه بدندان نتوان برد ببوس     « : همچون  (ديگر  

تاده است و بدانسانكه مي دانيم اين كسان را از ميـدان مـيهن دوسـتي و جانفـشاني                   بياد اف ) »ميگذرد
  .بيرون برده است

اين داوري بهتر شدي اگر ما توانستيمي نامهاي آن كسان را نيـز ببـريم و رفتـار هـر يكـي را در                        
    نوشتن بكشيم ، و ما چون نمي خـواهيم پـرده دري كنـيم و نـام كـسي را                    ةجنبش آزاديخواهي برشت  

ولي آنانكه تاريخ مشروطه را خوانده اند و يـا          . رنگ تاريكي بخود مي گيرد     نمي بريم اينست زمينه يك    
پيـشآمد آزاديخـواهي در ايـران رازهـايش بـسيار           ١.آنان تاريكي نخواهد داشت    بخوانند اين گفته ها بر    

گيزه هـاي ناانجـام     است و چند چيز دست بهم داده تا آن را ناانجام گزارده ولي هرچه هست يكي از ان                 
  .ماندن آن همين را بايد گرفت

چنين انگاريد شـما از كوهـستاني ميگذريـد و نـاگزير از گذشـتن               : در اينجا مثلي بسيار بجاست      
 ةرو در چند گامي گرگي يا درنـد        پيماييد نگاه كرده ناگهان در پيش      ميباشيد و در آنهنگام كه راه مي      

!. كنون بگوييد چكار كنيـد؟    . رس برسر جاي خود مي ايستيد     بيمگين ديگري را خفته مي بينيد و از ت        
 نبـرد    يكيست ناگزير شده و ترس را كنار گزارده و پيش رفته و با گـرگ               نه اينست كه اگر راه تنها آن      

  .!.رنج نينداخته آهسته براه ديگر برمي گرديد؟ه كنيد ، ولي اگر راه تنها يكي نيست خود را ب
  آن كـسان راه مـيهن دوسـتي و كوشـش و جانفـشاني را گرفتـه                 . اين مثل از هرباره راست اسـت      

خـود بـدلخواه جنبـشي      . مي رفتند ، و اين كار از آنان از روي فريبكاري يا از روي ناچاري سر نمي زد                 
رو جنگ و خونريزي و گزنـد و زيـان را ديدنـد و از                ولي ناگهان در پيش   . كرده و گامهايي برميداشتند   

  دند و چـون راهـشان تنهـا آن يكـي نمـي بـود و راههـاي ديگـري نيـز                      ترس برسر جاي خـود ايـستا      
ولي ستاخان و يفرمخـان     . مي شناختند اين بود آهسته آن راه را رها كردند و خود را بگزند نينداختند              

شناختند و هرگز بدآموزيهاي خراباتيگري و صوفيگري و         و ديگران جز راه مردانگي و جانفشاني را نمي        
وششان نخورده بود ، از اينرو ترس را كنار نهادند و مردانه پيش رفتند و از گزند و زيان مانند اينها به گ 

  .نترسيدند
گفتگـو از نيـك و بـد        . اين را براي گواهي ياد كـرديم      . خواستمان گفتگو از تاريخ مشروطه نيست     

ت آيـد بايـد      درسـت بدسـ    ةچنانكه گفتيم براي اينكه مردم نيك و بد را بكار بندند و نتيج            و  . ميداريم
بنياد استواري براي آنها نهاد و از سخنان پراكنده جلو گرفت تا چيزهاي نسازنده بيمان نيايـد و مـردم         

  .را دو دل نگرداند
بايد براي زندگاني راه شناخته و كرانه داري درميان باشد ، و هركس نتواند آنچـه                : روشنتر گويم   

  بسيار چيزهاست كه خوش نمايد و سرا پا زيان . يدپنداشت برزبان راند و بهوس سخن از نيك و بد گو

 
ـ و. فراختر شرح داده شده) ٩٤ تا ٩٢نشر الكترونيكي ، ص (در پيرامون ادبياتـ اين جستار در كتاب  ١
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روز نشـسته و دهـان بـاز      آنكه يـك .باشد ، و بسيار چيزهاست كه سازگار نمايد و خود ناسازگار باشد          
 ي گذرانيد و دربند گذشته و آينده      زندگي همين يكدم است و بايد آن را بخوش        « : كرده و چنين گفته     

آنكه روزي بسخن   . پنداشته و از زيانهاي بسيار بيمناك آن آگاه نبوده        اين را يك انديشه گرانبها      » نبود
، آن را يك پند سودمندي شـمرده        » دستيكه بدندان نتوان برد ببوس    « درآمده و بهوس چنين سروده      

 پندار را هرچه باالتر برده و تا آنجا         ةآنكه پاي .  مردانگي و آزادگي را برمي اندازد      ةو اين ندانسته كه ريش    
 كه نيك و بد و تاريك و روشن و موسي و فرعون را يكي شمارد اين را يك پيشرفت بزرگـي در          رسيده

راه عرفان شناخته و اين ندانسته كه از خرد بـسيار دور اسـت و بـا پيـشرفت زنـدگاني هـيچ نخواهـد                         
  .ساخت

   ـ شناختن نيك و بد كار آساني نيست٢
  

يكـي از لغزشـگاهها ميباشـد ، و در      : هتر گويم   يكي از آزمايشگاهها ، يا ب     » نساختن« اين داستان   
در اينجاسـت كـه     . اينجاست كه دروغگويان و هوسبازان شناخته گردند و پرده از روي كارشان برافتـد             

، آخـشيج   » نـساختن « : ما چون ميگـوييم     . معني درست راهنما شناخته شود و هركسي آن را دريابد         
ـ خو  يكديگر بودن دو چيز را نمي    ةهم يا وارون      هـم بـودن نيـست كـه بايـد      ةاهيم تنها آخشيج يا وارون

چون شما مردم را بكارهايي بيهوده اي نيز نساختن است ، و » دو چيز بودن« خود . ناميد» نساختن« 
 پـس مانـدن تـوده       ةبرانگيزيد و سرگرمشان داريد اين خود با پيشرفت زندگاني نخواهد ساخت و ماي            

شش مردم بآن بيهوده كاريها رفته و جـز كمـي در راه پيـشرفت                زيرا بخشي از هوش و كو      .خواهد بود 
  .زندگي بكار نخواهد رفت

شما هنگاميكه كتـاب    . اين يك قانون همگانيست ، يكچيز را بچند بخش كني از نيروي آن كاهد             
بدست گرفته ايد و ميخوانيد اگر بگفتگوي پيرامونيان نيز گوش داريد هوشتان بدو بخش گرديـده و از                  

  اينـست . هد و نتيجه اين باشد كه نه كتاب را نيك فهميـد و نـه آن گفتگـو را نيـك فراگيريـد                      نيرو كا 
بايد در زندگاني آرماني بديده گرفـت و        : مي گوييم   . خود نساختن است  » دو چيز بودن  « : مي گوييم   

بسوي آن پيش رفت و هرچه كه با آن پيوستگي نميدارد و در رسيدن بـآن مـا را يـاري نمـي توانـد                         
 هم از اينروست    .هوده اش شناخت و بيكبار دوري گزيد و هوش و كوشش مردم را از نيرو نينداخت               بي

بايد دين با زندگاني يكي باشد و زندگي جز از راه دين پيش نرود ، تا : كه در گفتگو از دين مي گوييم    
  .  دو تايي درميان نباشد و هوش و كوشش مردم بدو بخش نگردد

نكته هاي باريكتر از اين هست ، و مـا چـون تـاكنون سـخني از آنـان                   » تننساخ « ة     در زمين      
نرانده ايم و نامي بروي آنها نگزارده ايم اينست بهتر مي دانـيم بـا مثلهـايي آنهـا را روشـن گـردانيم و                       

  .راستي اينست كه اينگونه نكته ها را در ميان داستان و مثل بهتر توان دريافت
مـي گويـد در بوشـهر در    ) آقـاي امـام  (خـود جـوان دانشمنديـست    يكي از هواخواهان پيمان كه    

  شاعر اين« : انجمني يكي سخن از زندگاني يك شاعري ميراند و ستايشها مي سرود و چنين ميگفت 

 ١٦٣



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

                                                          

 شهر خود و در ستايش آب و هواي آنجـا گفتـه             ةو دليل مي آورد كه شعرها دربار      » ميهن پرست بوده  
يراد برخاستم و من هم سخني رانده معني درست شعر و اينكه در             من تاب نيآورده با   : مي گويد   . است

١.كجا بجا و در كجا بيجا باشد باز نمودم

 آنمرد زشـتيش    ةگفت. بايد از سخنان پوچ و بيپا جلوگرفت      . همين مي سزيده كه كرده ايد     : گفتم  
نه ميهن يك . دازد ميهن دوستي را برانةنگونه گفته ها ريشيا. بيش از آنست كه در بيرون ديده ميشود

دوست داشتن هركـسي شـهر خـود را چنـدين           . شهر است و نه ستايش زباني ميهن دوستي تواند بود         
اگـر راسـتي را بخواهنـد سـرزمين يـا           . ارجدار نميباشد و چيزيست كه نيكان و بدان همه آن را دارند           

يـان خـود را يكـي    كشور يا شهر هيچيك را ميهن نتوان شمردن ، و بايد گفت چون يك توده سود و ز    
ساخته اند و در آسايش و آزادي يكديگر كوشش و جانفشاني دريغ نمي گويند و همه با هم چون يك                    

اين بستگي و همدستي است كه گرانمايه و ارجدار اسـت و معنـي درسـت                خاندان زيست مي كنند ،      
ـ      اينكه كشور را ميهن مي نامند براي آنست كه توده در آن مي ز              .ميهن اين ميباشد    ةيند و آنجا را خان

وگرنه دلبـستگي بكـوه و زمـين چنـدين          . خود گرفته اند و براي آسايش خود به آبادي آن مي كوشند           
  .ارجدار نتواند بود

بسياري اين را ندانسته اند     . اين معني ميهنست و چنانكه مي بينيم معني گرانمايه و ارجداريست          
ما ميخواهيم آسوده   !.. ه دلبستگي بميهن براي چيست؟    اينهم« : و آنرا خوار مي دارند و بارها ميگويند         

، و پيداست كه اين سخن بسيار پوچ است و معني ميهن جز ايـن               » زييم در اينجا نباشد در آنجا باشد      
  .ميباشد

دوسـتدراي مـيهن    . بيگمان با زبان نتواند بود    )  مردم پرستش آن     ةيا بگفت ( اما دوستداري ميهن    
ه بودن و در راه اين آرزو كوشش دريغ نگفتن و اينگونه كارهاست كه هم               دربند پيشرفت و فيروزي تود    

از ستايش زباني و سخن پردازي هيچ       . بزرگ و ارجدار ميباشد و هم نتيجه هاي گرانمايه از آن برخيزد           
ـ          . سودي نتواند بود    بيخـردي و نـاداني      ةمردمي كه ميهن دوستي را سخن پردازي شناسند همين نمون
در جاييكـه بـا چنـد سـخن     .  ميهن دوستي را از ميان ايـشان برانـدازد        ةاه همين ريش  ايشانست ، و آنگ   

در اينجاسـت كـه     !. ميهن دوست توان بودن ديگر چه جاي آنكه كـسي بكوشـش و تالشـي برخيـزد؟                
 غيرت و ةنادانك براي آنكه از يك شاعري ستايش كند آب بريش. ميگوييم معني نساختن را نمي دانند

  .آزادگي مي بندد
مانند اين داستانست آنكه يكي از آنانكه ديني بنياد نهاده و كتابي و آيينـي بدسـت گروهـي داده                    

هركس ايـن گفتـار را بخوانـد مـزد صـد            « : چنين مي گويند كه گفتاري نوشته و در آن چنين گفته            
زيـرا  .  دين و آيين خود زده است    ة، و بي آنكه خود دريابد با همين سخن تيشه بريش          » شهيد پيدا كند  

  كه در كتابهاي ديني ياد شده كسي را گويند كه در راه خشنودي خدا كشته گردد و اينست » شهيد« 

 
. گفتار است در اينجا نيآورده ايمةآن سخنان را چون بيرون از زمين ١ـ 
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ما نيز اين را براست مي داريم و اينگونه         . آن را گرامي دارند و جايگاه بلندي پيش خدا برايش شناسند          
 .گي از آن بدست آيـد  بزرةزيرا شهيد هم كارش بزرگ باشد و هم نتيج. كساني را ارجمند مي شماريم    

چنين انگاريد بشهري دشمنان رو آورده اند و ترس زنان و بچگان را فراگرفته ، در چنين هنگامي اگـر                    
يكدسته مردان از جان گذرند و غيرتمندانه بجلو شتابند و جنگ كنند و كساني از آنان بخاك افتنـد و                 

بشهر بازگردند ، اين كار آنان از هر بـاره          كشته شوند و ديگران دشمن بيدادگر را برگردانيده فيروزمند          
زيرا از يكسو از جان كه گرانمايه ترين و شيرينترين چيز هر كسيسيت گذشـته               . بزرگ و ارجمند باشد   

 مردانگي ايشان هزاران خاندانها از گزند رهند و شب را آسـوده خوابنـد ، و                 ةباشند ، و از يكسو در ساي      
بايـد آنـان را ـ چـه كـشته شـدگان و چـه فيـروز         . دي رهـا گردنـد  هزاران مردان زنده مانده و از نـابو 
اينست معني شهيد و اينست راز آنكه برايش جايگـاه بلنـدي بـاور    . بازگشتگانشان را ـ گرانمايه شمرد 

هركسي اين گفتار را خواند مزد صـد        « : اكنون اگر يك بنيادگزار دين برخيزد و چنين گويد          . ميدارند
ينسان مردان بيكاره اي را تنها بپاداش اينكـه در كـنج اطـاقي نشـسته و يـك                   ، و بد  » شهيد پيدا كند  

 آن باشد كه شهيدي يا كشتگي هنوشته اي را خوانده اند صد بار باالتر از كشتگان راه خدا گرداند نتيج     
گذشته . در راه خدا بسيار بي ارج گردد و ديگر كسي بجانفشاني در راه مردانگي و آزاده مردي برنخيزد                 

 آن در حاليكه مي توان در خانه نشست و يك نوشته اي را خواند و بي هيچ رنج و آسـيبي صـد بـار                        از
شهيد گرديد ديگر چه نياز بآنكه كس بجلو دشمن شتابد و رنجها كشد و جان بازد و تازه يكبار شهيد                    

  !.. همه چيز را برانداخته است؟ةمي بينيد چگونه با يكسخن هوسمندانه ريش. گردد
ر كارگاهي داريد و در آن كارگراني با مزد بكار گماريد ليكن يك آگهي هـم ميـان ايـشان                    شما اگ 

روي من ايستد و چنـد كلمـه سـتايش از مـن              هر كسيكه بيايد و در پيشِ     « : بدينسان پراكنده كنيد    
ه آيا نه اينست ك   !  آيا در آن كارخانه ديگر كسي كار كند؟         ، »بسرايد مزد صد كارگر باو خواهم پرداخت      

هر يكي از كارگران بجاي آنكه يكروز رنج كشند و مزد يك كارگر از شما بگيرنـد از روي آن آگهـي در     
آيا نه اينست كه شـما بـا        !.. رويتان ايستاده و چند كلمه ستايش سروده و مزد صد كارگر گيرند؟            پيش

  !.. يك آگهي بنياد كارخانه را بر انداخته ايد؟
 نيـست   بيهوده  كيشها هست و   ة از اين لغزشها در هم     . مينمايم نپنداريد تنها با يك كيش دشمني     

  . نيست كه شرقيان بدينسان بيكاره شده اندبيهوده.  آنها از كار افتادهةكه هم
 خـود     ةدر سال گراني ما با چشم ديديم كه بسياري از توانگران به خويـشان و همـسايگان گرسـن                  

ولـي همينكـه يكـي دو مـاه        . بخاكـشان نـسپردند   دستگيري نكردند ، و آنان چون از گرسنگي مردنـد           
ايـن چگونـه    . گذشت و راه عراق كه بسته بود باز گرديد كاروانها بسته و بآهنگ زيارت روانه گرديدنـد                

. را مي شناختيم كه چنين نبودند ما بسياري. آيا آنكسان خداناشناس و بدكردار بودند؟!.. توانستي بود؟
. نيك ميدانيم كه شنيده بودنـد     !. ست همسايگان و خويشان را گرفت؟     آيا آنان نشنيده بودند كه بايد د      

   اين رفتار آنان را باز نماييم ة و انگيزهاگر بخواهيم سرچشم!.. چه بود كه آن رفتار را كردند؟ پس بهر
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آنان دستور دستگيري از ناتوانان را شنيده بودند و ميدانستند ، ولي اينرا هم شنيده بودند بايد بگوييم 
اگـر دسـتگيري از     .  گناهانش آمرزيده شود   ةارت برود بهشت برو واجب گردد و هم       يكسيكه بز ه هر   ك

 اينست در دلهاشان جا بيشتر باز كرده بوده. همسايه را يكبار شنيده بودند اين را صد بار شنيده بودند
ي نميداشتند ، و پيداست كه با چنين نويدي كه شنيده و باور كرده بودند ديگر نيازي بهيچ كار ديگر                

 گناهان آمرزيده شـود و بهـشت واجـب          ةدر جاييكه با يك زيارت هم      .و از هيچ گناهي نمي ترسيدند     
  .گردد بكار ديگري چه نياز ماند؟

  
  : ـ نتيجه هاييكه از اين سخنان بدست مي آيد ٣

  
هايي كه براي پايه « :  آنها ما دو نتيجه را ميخواهيم ، و آن اينكه گفتيم             ةاينها مثل است و از هم     

شـناختن نيـك و بـد كـار آسـاني           « ، و هم گفتيم     » نيك و بد گزارده شود بايد آن را سست نگردانيد         
  !.؟»نيست

  . ارجداريستة ديگري نيز بدست مي آيد كه هر يكي به تنهايي زمينةولي در اينميان چند نتيج
 زيرا اگر آزاد گزارده شوند      نخستين نتيجه اينكه نبايد مردم را در گفتگو از نيك و بد آزاد گزاشت             

 اين را نشان داديـم      ةچنانكه ما نمون  .  آن را گويد و از اثر اندازد       ةهر سخني كه يكي گويد ديگري وارون      
  .و زيانهاي بزرگي را كه از آزادي شعرا و كتاب نويسان زمان مغول پديد آمده باز نموديم

ني را كـه امـروز سـروده و بگمـان       هوس آدمي پايان ندارد و بارها ديده ميشود كه يك كسي سخ           
.  آن را گويد و خود سخن خود را از اثر انـدازد            ةخود قاعده اي براي نيك و بد گزارده فردا بهوس وارون          

   بهتـرين مثلهـا را در ايـن زمينـه در بـر              ، همان كتابها كه گفتـيم    . ما صدها مثل براي اين توانيم آورد      
مـثالً در كتابيكـه     . ارونه گوييهاي فراوان در آن توانيد يافت      شما هر يكي از آنها را بگيريد و       .  مي دارند 
نوشته و پياپي بندها سروده ناگهـان ميبينـي آن گفتـه هـا را فرامـوش سـاخته و       » اخالق« يكي بنام   

صباغ ازل در خمخانه خلقت قماش طينت هركسي را با رنگ ثابت ديگري « : شاعرانه چنين مينويسد   
   ايـن را مـي نويـسد و         ١.» فـي بطـن امـه       سـعيد   امـه و الـسعيد     الـشقي شـقي فـي بطـن       . رنگ كرده 

  !..نمي گويد اگر چنين است و آدمي نيكي پذير نيست پس آن پندها كه من نوشته ام براي چيست؟
شما اگر روزنامه ها و مهنامه هاي ايران را از بيست و چند سال پيش بسنجيد خواهيد ديد بيشتر             

 راسـتي و    ةبدينسان كـه از يكـسو گفتارهـا دربـار         . دنبال كرده اند  آنها همواره دو رشته آخشيج هم را        
  دوستي و نيكوكاري نوشته اند و بگمان خود كوشـش هـايي در راه نيكـي تـوده بكـار                     درستي و ميهن  

 پياپي بدآموزيهاي ماديگري اروپا را كه زندگي را جز نبرد نمي شناسد و بهركسي               وبرده اند ، و از يكس     
هيچ چيزي نبوده و پرواي هيچكس نكند از روزنامه هاي اروپـايي ترجمـه كـرده                ند  براه ميدهد كه در   

  درميان ايرانيان پراكنده گردانيده و بگمان خود دانشهايي را رواج داده اند ، و از اين راه مردم را 
 

١  ـ و . بدبخت در شكم مادر بدبخت است و خوشبخت خوشبخت: ـ معني آنكه 
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كار بآنجا رسيده كه بنويسند فالن پرفسور گفتـه         . فرسنگها از نيكي و راستي و درستي دور ساخته اند         
 دهند و چشم   كسانيكه بمردم پند مي   . م يك بيماريست و بايد بچاره كوشيد و آنرا از خود دور كرد            شر

   بـه دور گردانيـدن آن        صـد نيكيـست درد ناميـده مـردم را          ةنيكي از آنها ميدارند شرم را كه سرچشم       
  .اينست نمونه اي از بيراهي آنان. مي دارندوا

يگيريم ميخوانند و پاسخي نمي توانند و نـاگزير شـده   بدتر اينست كه ما هر لغزشي كه از آنان م   
ولي هيچي بروي خود نيآورده گمان ميكنند لغزششان همان بوده و بـس ، و اينـست راه                  . مي پذيرند 

.  ايـن خـود بيچارگيـست      .خود را دنبال ميكنند ، و مي بيني اين بار خطاهاي ديگري پديـد ميآورنـد               
آخر در اين چنـد سـال كـه         !. ند كه دست نميتوانند برداشت؟    نميدانم از اين كار خود چه لذتي مي بر        

  !. خود چه نتيجه برده ايد؟ةاين راه را پيموده ايد جز زيان بكشور و تود
 هوس گرفتن   ةتوده را بازيچ   همان كار . اينان نميدانند كه لغزش بزرگ ايشان همان جداسريست       
 بارهـا گفتـه ايـم اگـر         .ار خواهنـد بـود    است و تا از آن دست برنداشته اند هر روز بخطاي ديگري دچ            

شناختن نيك و بد و دانستن راه زندگاني باين آسانيست كه هركسي بتواند در آنحال چه نيـاز بگفـتن                
اگر باين آسـاني نيـست و بـراي         !..  مردم خودشان شناسند و توانند؟     ةآيا نه اينست كه هم    !.. شماست؟

حال بايد ديد آن سرمايه چيست و چه كسي آن را دانستن و شناختن آن سرمايه دربايست است در اين
  .دارد

چنين مي انگارم كه ميتوانيـد و بـاز چنـين           . توانيد نيك و بد را شناسيد      گويم شما نمي   من نمي 
در حاليكـه ميـدان بـاز       ولي  . مي انگارم كه سخني گفته ايد و يكرشته نيكيها و بديها را نشان داده ايد              

 ة گفته شـما را آورد و گفتـ        ة و دلخواه خود سخن ديگر گويد و وارون        است و ديگري نيز تواند بانديشه     
  !.شما را از اثر بيندازد آيا از اين كار جز دودلي و درماندگي مردم چه نتيجه تواند بود؟

دومين نتيجه كه از آن سخنان بدست مي آيد اينست كه كتاب هاييكه از قرنهاي گذشته بويژه از               
اي پراكنده اي كه يادگار همان      هانده و همچنين كيشهاي گوناگون و راه      زمان مغول و پس از آن باز م       

زيرا بدآموزيهاي آنها بـا اثريكـه در دلهـا دارد و جـايگير              . زمان هاست يك زيان بزرگي را در بر ميدارد        
تواند بود هر آموزش ديگري را از اثر اندازد و سـست گردانـد و چنانكـه نـشان داديـم ايـن يـك چيـز                    

. ايران نتوان بستةتا اينها درميانست اميدي به نيكي تودناگزيريست و 
بدانسان كه شما نتوانيد از يكسو هرچه ميخواهيـد بخوريـد و از             . با آيين طبيعت نبرد نتوان كرد     

يكسو تندرست باشيد و اين در دست شما نيست هم بدانسان نتوانيد چند رشته بـدآموزيها را در دل                   
ديشه و فهم درست باشيد و خون گرم داريد ، و اين نيز در دسـت شـما            جا دهيد و با اينحال داراي ان      

  . شما باينها نام فلسفه يا ادبيات يا هر نام ديگري ميخواهيد بگزاريد از اثرش نخواهد كاست.نيست
  آنهمه دلبستگي كه شرقـشناسان اروپـا بـا ايـن كتابهـا و بـدآموزيها                از اينجا خواهيد دانست كه      

در راه زنده نگهداشتن و رواج دادن آنها مي كنند بهر چيست و اين بـدخواهان                مي نمايند و كوششها     
   ما در برابر اينها و  نيز خواهيد دانست كه آنهمه ايستادگِي.خواهند زيرك شرق چه نتيجه را مي
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تالشهايي كه بكار مي بريم و هميشه يادآوري ميكنيم از چه روست و چه چيزي ما را باين برانگيختـه                    
  .است

  خور شگفت است كـه كـساني مـي رونـد و سـالها رنـج مـي برنـد و درس ميخواننـد و دانـش                           در
مي آموزند و اينها را كه از دربايست ترين دانشهاست نميدانند ، و بدانسان فريب بدخواهان را خـورده                   

بايـد  . در اينجاست كه بايد فهميد آدمي چه ناتوانست و چه بيچـاره اسـت             .  خود مي زنند   ةتيشه بريش 
  .ميد كه از رستگاري چه اندازه دور استفه

 اينها نوشتيم بسياري رنجيدگي نمودند و چون دستهاي         ةدر سال دوم پيمان كه ما گفتارها دربار       
  چيزيكـه   ولـي مـا يـك     . ديگري درميان بود يكدسته با ما دشمني نمودند و از نادانيهـا بـاز نايـستادند               

اينـست پـرواي آن     . ي توانـستيم چـشم از آن پوشـيم        ي دانستيم بد است و زيانهاي بسيار ميدارد نم        م
  .نادانيها نكرديم و نخواهيم كرد

شگفت تر آنكه كساني در اينجا و آنجا نشسته و گردن كشيده و فيلسوفانه بسخن پرداخته چنين                 
ا بـا خـود دشـمن        ر اولين اشتباه پيمان همين بود كه با ادبيات مخالفـت كـرد و مـردم              « : مي گويند   

يكي نميگويد تو اگر نوشته هـاي       . ه زشت است كه آدمي نادان باشد و خود را بدانايي زند            چ .»گردانيد
پيمان را خوانده اي آنچه ايراد بآن نوشته ها مي داري بگو ، و اگر نخوانده اي پس چه جاي گفتگـو از                       

  !.چه جاي آنست كه دشمني مردم را برخ ما بكشي؟!. آنست؟
اشند كه نينديشيد و از خود نپرسند كه اروپاييان كه دشـمنان            يكدسته تا چه اندازه ساده درون ب      

بـراي چـه آنهمـه      !. هاي كهن ما مي كوشند؟    ببدخواهي بهر ما مي باشند براي چه به رواج يكرشته كتا          
ببينيد چنـين   !. اگر اينها بزيان ما نيست چه سودي ديگري به آنان دارد؟          !. پولها در اين راه مي ريزند؟     

 يك توانگري در ايران بميرد و هنگام مرگ چنين سپارد كه فالن اندازه از دارايـي                 چيزي تواند بود كه   
 آخر اين توانگر را بـا       .!.مرا جدا كنيد و در راه چاپ كردن كتابهاي كهن كشور چين يا تبت بكار بريد؟               

سـودي را از چـاپ كـردن و رواج دادن آنهـا             ه  كتابهاي يك كشور بسيار دوري چه آشنايي هست و چ         
١!.يك چنين كاري بسادگي تواند بود؟!.  خود چشم ميدارد؟براي

 ارجداريست و ما در آينده باز از هر يكي سـخناني            ةچنانكه گفتيم اين ها هر يكي به تنهايي زمين        
ما چشم ميداريم كه خوانندگان اينها را نيـك خواننـد و نيـك انديـشند و بـا پاكـدلي و                      . خواهيم راند 

ايرانيـان در فهـم و انديـشه بـر        . دردهاي ايران اينها و مانند اينهاسـت      . غيرتمندي خود بما ياري كنند    
بسياري از ديگران برتري دارند و براي پيشرفت شاياتر مي باشند و آنچه دسـت و پـاي ايـشانرا بـسته                      

  .همين گرفتاريها و مانند اينهاست

 
  در پيرامـون  بـراي شـرح بيـشتر نگـاه كنيـد بـه كتـاب        ). E.J.W. Gibb Memorial Trust(» اوقـاف گيـب  « ـ اشاره ايست به ١
   ـ و »ادبيات« 
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 داوري خـرد باشـد از   ما در جاي ديگر گفته ايم در بسياري از ايرانيان دو نيروي رواني كه فهـم و               
 آن همـين كتابهـا و       ةاين سخن را ناسنجيده نگفتـه ايـم و بـسيار درسـت اسـت ، و انگيـز                  . كار افتاده 

   هم خورد معده آنها را هضم كردنبدانسان كه اگر كسي خوراكهاي ناسازگاِرزيرا . بدآموزي هاست
زگار را در دل جا داد ناگزير فهم و نتواند و از كار افتد هم بدانسان اگر كسي انديشه هاي گوناگون ناسا

 اين چيزيست .خرد از جدا كردن آنها از يكديگر و شناختن راست از كج فرو ماند و كم كم از كار افتد  
  .كه ما بيگمان مي دانيم و هميشه دنبال خواهيم كرد

  
  

١  سربازةنام
  يكي از پايه هاي زندگاني

  
 از خراسان رسيده كه بـا آنكـه هـر يكـي از جـاي                در اين ماه دو نامه يكي از آذربايجان و ديگري         

 كرده اند و من بهر دو يك پاسخ نوشـتم ، و چـون               ييزمينه پرسشها  ديگري بوده هر دوي آنها در يك      
پيداست كه اينگونه پرسشها در دلهاي بسياري هست اينست بي آنكه نامه ها را بيآورم پاسخي را كـه                   

پرسـشها را خـود      . ي سخناني بـراي روشـني آن مـي فـزايم          داده ام مي نويسم و در پيرامون هر تكه ا         
ي بـه    پـ  خوانندگان خواهند دانست ، و اين ورزش انديشه اي براي ايشان خواهـد بـود كـه از پاسـخها                   

  :اينك پاسخي كه داده شده تكه تكه آورده ميشود . پرسشها برند
خـردان و غيرتمنـدان     هر توده اي بايد خودش نيك گردد و شاياي زندگي باشد ، و اين بگردن ب               

  .توده است كه بكوشند و آن را بنيكي آورند
بايد دانست زندگاني را قاعده هاي استواري هست و پيشرفت و پسرفت توده هـا همـه از روي آن               

  و » بيوفـا   « و  » دون پـرور  « اينكه در ايران شاعران جهان را نكوهش كرده اند و آن را             . قاعده ها باشد  
جهـان از   . اينها گفته هاي بيمغزي است كه ميبايد بدور انداخت و فراموش كرد           خوانده اند   » بدخوي« 

  .روي يك آييني ميگردد و آن را با كسي مهر و دوستي و يا كينه و دشمني نتواند بود
از فيزيك و شيمي و سـتاره شناسـي و پزشـكي و روانـشناسي و ماننـد                  ( دانشها كه امروز هست     

 جـستجوها و گفتگوهـاي      ةاز كارهاي طبيعت و يا گيتي را گرفته و زمين         هركدام از آنها يكرشته     ) اينها
رشته قاعـده هـاي       خود بيك  ةخود گردانيده ، و چون شما بآنها پردازيد خواهيد ديد هر يكي در زمين             

  .استواري دست يافته ، و خود از دست يافتن بآن قاعده ها بوده كه دانش پيدا شده
ها با يكديگر ، و پيشرفت و پسرفت آنها نيز قاعده هـاي اسـتواري               زندگاني آدميان ، و رفتار توده       

  دارد و خوشبخت آن مردميست كه اين قاعده ها را بشناسد و هميشه در پيش چشم دارد و از روي 

 
ـ و. ـ نامة سرگشاده ، تأكيدها در اين گفتار از اصل است ١
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: يكي از آن قاعده ها اينست كه ميگويم. آنها زندگي كند و چنين توده اي هرآينه فيروزمند خواهد بود
  .»ودش نيك گردد و شاياي زندگي باشدهر توده اي بايد خ« 

چون هميشه مي پرسند توده چگونه نيك شـود و هميـشه آرزوي زور ميكننـد و كـار را بگـردن                      
اين بگردن بخردان و غيرتمندان اسـت كـه بكوشـند و تـوده را               « : ديگري مي اندازند اينست ميگويم      

  .»بنيكي آورند
١ براي پيشرفت آنها بزور يا نيروي      . باز نموده ايم    گذشته راه پيشرفت راستيها را نيك      ةما در شمار  

  .ديگري نياز نيست
بسته بآنست كه براه آييد و از اين آلودگيها و پراكندگيها پاك            . رهايي شما بسته بنيكي شماست    

  .شويد ، و اگر نشويد بجايي نرسيد و پيش آمدهاي جهان هرچه باشد جز بزيانتان بسر نيآيد
يشآمدهاي جهان دوخته اند ، و شما هرگله اي كه از آلودگي خويهـا و               بسياري از مردم چشم به پ     

. »انشاءاهللا خوب ميشود ، صبركن فالن كـار بـشود         « : ا بكنيد پاسخ داده گويند       ه از پراكندگي انديشه  
چنانكـه در   . گذشت زمان هيچگاه نيكـي نيـاورد و درخـت آرزو بـار نـدارد              . اين از بدترين نادانيهاست   

گر كسي نكوشد و درپي نان و آب و رخت نباشد گرسـنه و لخـت مانـد و از گذشـت                      زندگاني خودي ا  
زمان دري بروي او باز نشود ، در زندگاني توده اي نيز تا مردمي خودشان نكوشند و نيرومنـد نباشـند                     
هيچگاه از اميد و آرزو چيزي بدستشان نيايد و از گذشت زمان گشايش براي آنـان رخ ندهـد و چـون                      

  .ون باشند پيش آمدها همه بزيان ايشان بسر آيدناتوان و زب
آري گاهي توده اي با پيشآمدهاي نيكي روبرو گردد و فرصت خوبي او را پيش آيد ، ولي اگر يك                    

همچنين گاهي براي يـك تـوده       . توده آراسته و آماده نباشد از آن فرصت و پيشآمد بهره مندي نتواند            
 آراسته و آماده اي باشد آنهـا را از خـود            ة ، ولي اگر تود    سختي هايي پيش آيد و ميدان برو تنگ گردد        

  .باز گرداند
نـشينند و سـخن از پيـشآمدهاي     اين نادانيست كه كساني اين آلودگيها را برو نمي آورنـد و مـي     

  .جهان ميرانند و خود را بهره مند از سود و زيان آنها وا مينمايند
جايي رسـيدند سـخن از اروپـا و امريكـا پـيش              خود ساخته اند كه همينكه ب      ةبسياري اين را شيو   

آورند و با پيشاني باز از جنگ و ديگر رخـدادها گفتگـو كننـد و چنـين وا نماينـد كـه بهـره اي از آن                            
پيشآمدها براي خود چشم مي دارند ، و اين آلودگيها و گرفتاريهاي خود را كه همه ميدانند و ما چنـد        

نياورند ، و برخي از آنان چندان پافـشارند كـه اگـر يكـي               سالست پياپي يادآوري مي كنيم بروي خود        
ايـن درسـت ماننـد     . اين نادانيست ، ناداني بسيار بدي     . خواست بآن سخنان گوش ندهد ازو مي رنجند       

آنست كه كسي در توي لجنزاري فرو رود و در آن آلودگي ايـستاده و خـود را فرامـوش كـرده چـشم                        
 سخن ديگري رانـد و اگـر دو تـن از ايـشان گالويـز شـده انـد                    بآيندگان و روندگان دوزد و از هر يكي       

  آري مانند آنست و اينكسان . تماشاگر آنان باشد و از فيروزي يكي بر ديگري شادماني يا دلتنگي نمايد
 

ـ و.  بوده!..تيها چگونه پيش رود؟راسـ نام گفتار  ١
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ولي اين ننـگ اسـت      . گرفتاري براي يك توده ننگ نيست     . درخور هرگونه نكوهش و سرزنش ميباشند     
  . چاره نباشندةياورند و در انديش بروي خود ن راكه آن گرفتاري

 غيرتمند و آراسته لگد مال پيشآمدها نگردد و از          ةيكتود. شما نيك باشيد و از پيشآمدها نترسيد      
  .ميان نرود

گرفتم كه ما نيك شديم چه نتيجه خواهد بود و از پـيش آمـدهاي بـد                 : چون هميشه مي گويند     
 نيك باشيد و از پيش آمدها نترسـيد ، و ايـن يـك               اينست گفته ايم شما   .. چگونه ايمن توانيم گرديد؟   

يك توده كه نيك باشند و آلودگيها را از         .  بس استواريست  ةسخن شاعرانه نميباشد و از روي يك قاعد       
خود دور كنند و در راه كشور جانفشاني دريغ نگويند و بخردانه بكوشند خـدا پـشتيبان آنـان باشـد و                      

  .هرآينه فيروز و رستگار گردند
 شما برفراز آسـمان نيـست ، بـروي زمـين هـم نيـست ، در دلهـاي خودتـان و درميـان                         دشمن
دشمن شما ـ دشمن ريشه براندازي كه بايد از آن در هراس باشيد ـ ايـن انديـشه هـاي      . خودتانست

 خودخواهي و رشـك ميباشـد ـ    ة اين خويهاي ناستوده ، اين بدآموزيهاي فراوان ، اين پتيار ،پراكنده
  .شما را بدينسان گرفتار ساخته و اگر بچاره نكوشيد نابودتان گردانداينهاست كه 

زيـرا ميـان خـود بچنـد        .  پراكنده خودشان دشمن خودشان باشـند      ةچيزيست بسيار آشكار ، تود    
دسته گردند و هر دسته اي بزيان ديگران كوشند و نيروهايي را كه بايستي در راه نگهداري توده بكـار                    

 يك توده را پراكندگي مرگ اسـت و مـرگ         : اينست بارها ميگوييم    .  آن بكار برند   اندازند در راه نابودي   
زيانكارترين دشمنان كشور آنانند كه پراكندگي بميان توده        : بارها ميگوييم   . خود جز پراكندگي نيست   

راه انداخته و از اين راه شكوه و دارايي اندوخته اند ، و براي سود خودشانست كه با كوششهاييكه ما در                
 ناسـتوده و بـدآموزيهاي فـراوان و         ي خويهـا  ةدربار. برداشتن پراكندگي بكار ميبريم دشمني مينمايند     

 گرفتاري شرقيان   ةرشك و خودخواهي نيز آنچه گفتني است گفته ايم و اين بسيار راست است كه ماي               
  .اين بسيار راست است كه دشمن ريشه برانداز ما اينهاست. بيش از همه اينهاست

  

  يديهاي بيجانوم
  

، برخي چون ايـن را ميـشنوند        »  نخست بايد بخود پردازد    يهركس« : ما چون هميشه مي گوييم      
تنها با نيك بودن من كارهـا درسـت نـشود بايـد             « :   نوميدي نموده بپاسخ برخاسته چنين مي گويند      

ايـن سـخن را     . گوييمتنها تو يك تن نيستي و ما هم تنها تو را نمي           : مي گوييم   » !توده را نيك گردانيد   
بندنـد و    براي همه ميگوييم و هزاران كسان آنرا ميشنوند ، و آنانكه پاكدل و بخردند بيگمان بكار مـي                 

ما چون اين كوششها را رها نكنيم ديري نگذرد كه ببينيم هـزاران مـردان نيـك و سـتوده داراي يـك         
  جهان تا بوده. ديگران را هم راه برندنان خواهند توانست كه آانديشه و يك باور در كشور ميداريم و هم
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ما نميدانيم شما از كـدام راه ديگـري ميخواهيـد تـوده را بنيكـي آوريـد و چگونـه                . راه نيكي اين بوده   
  ! آوريد؟

ببينيد سي و اند سالست در ايران جنبش آزادي پيـدا شـده و در ايـن چنـدگاه هميـشه هـزاران                     
مي گويند بايد توده را نيك گردانيد ، و شما بگوييد كـه             كسان خود را از توده كنار ميگيرند و هميشه          

جز آنكه روز بروز خود تباه تر گرديـده         !.. چكاري توانسته اند و كدام گامي را بسوي پيش برداشته اند؟          
  .و توده را نيز تباهتر گردانيده اند

اين كـار   !.. ؟كه ميماند كه توده ناميده شود     ديگر  در جاييكه هركس خود را از توده جدا مي گيرد           
 و از هاينان مانند آنست كه ده تن خواهند همراه شده بسفر روند و هر يكي از آنان خود را پيشوا شمرد

منكه پيشواي آنانم ، اگر مـن يـك تـن پـول همـراه               « : ديگران جدا گرفته در پيش خود چنين گويد         
ند و نتيجه آن باشـد كـه در راه          هر يكي بهمين انديشه باشند و پول برندار       » !..برندارم چه خواهد بود؟   

  .همه تهيدست شوند و ناگزير گرديده شرمسار و سرافكنده از نيمه راه باز گردند
  

∗∗∗  
  

من ميخواهم نيك شوم ولـي از       « : كساني اين نوميدي را از راه ديگر پيش آورده چنين ميگويند            
 برآيد و نيكي تـو بـسيار سـودمند          از تو كارهاي بسيار   « : ميگويم  » !..من چه برآيد و چكار توانم كرد؟      

تو همينكه خداي راستين را بـشناسي ، و از هرگونـه بـت پرسـتي پرهيـز كنـي ، راسـتي و                        . تواند بود 
 خود سازي ، و با كيشهاي پراكنده دشمني نمايي ، و با ياوه بافيهـا و بـدآموزيها نبـرد                     ةدرستي را شيو  
اين كوششهايي كه ما مي كنـيم همراهـي نـشان      پيشرفت آن دلبستگي نمايي ، و در          و كني ، و بتوده   

دهي ـ اينها همه كارهاي ارجدار و سودمنديست و خود از اين راه است كه يك توده برستگاري خواهد 
  . رسيد

در جهان هـيچ    . راه نوميد گرديد و از كوشش و پيشرفت باز ايستاد          كوتاه سخن آنكه نبايد از هيچ     
  . هيچ كوششي نيست كه از راهش باشد و بنتيجه نرسدتوده اي نيست كه نيك نتواند بود ، و

  

  
  قدري هم از اخالق نويسيد

  
. گفتگو از دين و از فلسفه و از شـعر بـس اسـت             « : يكي از خوانندگان با سادگي بسيار مينويسد        

  .ما نيز ميخواهيم بهمان سادگي پاسخ نويسيم» قدري هم از اخالق بنويسيد
كنيم بيش از همه براي نيكي خويهاست ، و در همان راهـست             اين كوششها كه ما مي    : مي گوييم   

  .كه باين كشاكشها برخاسته ايم و براي آنكه شما نيك آگاه گرديد مثلي ياد ميكنيم
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هـركس بايـد در     . يكي از خويهاي ستوده مردانگي يا غيرت ، يا بزبان امروزي ميهن دوستي است             
 ر رفتار و كردار خود هميشه دلبستگي بآن نمايد و      نگهداري خاندان خود و كشور خود بوده و د         ةانديش

در كارهاييكه بسود توده و كشور كرده هميشه دلبستگي بآن نمايد و در كارهاييكه بسود توده و كشور                  
اين يكي از گهريترين خويهاي آدميانست و در اين سـالهاي آخـر   . كرده ميشود بدلخواه همدستي كند    

ثري از خـود در برابـر آن گفتارهـا        أولـي آيـا مـردم چـه تـ         . شـده صدها گفتار در پيرامون اين نوشـته        
 آنها را مي پذيرند و ة كمي ـ هم ةاگر شما نميدانيد ما نيك ميدانيم كه يكدسته ـ يكدست !.. مينمايند؟

  هميشه بنام ميهن و كشور در جنب و جوشند ، ولي دسته هاي ديگري هركدام بهانـه ديگـري پـيش                     
شما چنين انگاريد كه ده تـن را از آشـنايان خـود گـرد               . ري مي دهند  مي كشند و هر يكي پاسخ ديگ      

 خود بگردن گيريم و ةآورده ايد و بايشان پيشنهاد ميكنيد كه بياييد فالن كوشش را بسود كشور و تود   
ولي ديگران يك يا دو تني زبـان  . بيگمان دو سه تني با شما همداستان خواهند بود        . كاري انجام دهيم  

امروز چه كسي باين    !..  مگر ديوانه شده ايد؟    .!.مگر بيكاريد؟ ... اي بابا   « :  خواهند گفت    باز كرده چنين  
ما بايد هر يكي در فكر خود باشـيم و از           !..  داروين نخوانده ايد؟   ةشما مگر فلسف  !. حرفها قيمت ميدهد؟  
  را يكمـرد   را خواهنـد گفـت و در دلهـاي خـود شـما               آشكاره بشما اين پاسخ   » ... ديگران عقب نيفتيم  

يك دو تن ديگري پاسخ شما را با شعرهاي خيـام داده چنـين خواهنـد        .  خواهند پنداشت  ساده دروني 
انسان عاقل آنست كه    . هيچ كس نميداند فردا چه خواهد بود      . زندگاني در گذر است   ! آقا جان « : گفت  

: سر برآورده خواهد گفت     يكي ديگر   » ... ما كه آسوده ايم      تاًعجال. دم غنيمت شناسد و فكر آينده نكند      
فرمـايش مـوالي مـا      « : چهارمي خواهـد گفـت      » ...من تاكنون ندانستم اين ميهن پرستي چيست        « 

انـسان بايـد بـه    « :  پنجمي خواهـد گفـت   .»اينست ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم    
ا را كه در آفاق مي خواهيـد        ، شما اين چيزه   .  بزرگان اين را جهاد اكبر ناميده اند       .كوشدبتهذيب نفس   

  ايـن مـردم تـاكنون      . اين حرفها بيهوده اسـت    « : ديگري پاسخ خواهد داد     » ...جوييم   ما در انفس مي   
مـن  . من اين چيزها سـرم نميـشود      « : آن يكي خواهد گفت     » نشده اند و از اين پس هم نخواهند شد        

هشتمي زمينه را برگردانيـده چنـين       » ...من بايد در فكر آخرت خود باشم و بزيارت بروم           . مذهب دارم 
من بتازگي كتابي در مفاسد     .  الكل را برانداخت   ةاول بايد ريش  . اين چيز مهمي نيست   « : خواهد سرود   

انصافاً موضـوع مهـم     « : برآورده خواهد گفت     پس از همه يكي سر    » الكل نوشته ام خيلي خواندنيست    
ده در مدح وطن سـاخته ام اگـر اجـازه بدهيـد آنـرا           من بتازگي يك قصي   . است و بايد تبادل افكار كرد     

  . پيشنهاد شماةاين خواهد بود نتيج» ...بخوانم 
خوي  نه تنها ميهن دوستي ، شما هر      . ستاين چيزيست كه مي بينيم و مي دانيم و جاي انكار ني           

ا  ديگري را گيريد و در راه آن بكوشش پردازيد نتيجـه جـز همـين نخواهـد بـود ، و اينـست تـ                  ةستود
 اينهـا را نكنـيم هـر گفتگـوي ديگـري هـدر              ةنخست چاره اي بانديشه هاي پراكنده نينديشيم و ريش        

  .خواهد بود
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چنانكه گفتيم اين يك پاسخ سـاده ايـست و مـا در جـاي خـود پاسـخهاي ديگـر داده و روشـن                         
  . وده استگردانيده ايم كه در يك توده تا راه زندگاني دانسته نشود گفتگو از نيك و بد با آنان بيه

گذشته از آنكه ما در همين كشاكش كه با فلسفه و كيشهاي گوناگون و شعر و صوفيگري و مانند آنها                    
ميكنيم با يكرشته خويهاي پستي نيز كه رشك و خودخواهي و خودنمايي و پافشاري بر ناداني و مانند    

 آلـوده انـد و       ،  خويهـاي پـست    كه در برابر ما ايستادگي مي نمايند با ايـن         يكسان. اينها باشد در نبرديم   
  .همينها يكي از انگيزه هاي ايستادگي آنان ميباشد

  
  

  »قدري هم از اخالق بنويسيد« : آن كسيكه مي گويد 
  

اخالق يا خويهاي نيك و بد تنها آن نيست كه در كتاب اخالق ناصري يا احياء العلوم شمرده اند ،     
مـا  . را يكايك بشماريم و نيك و بـدش را بـشناسيم          و ما هم اين نخواهيم كرد كه همچو ايشان خويها           

بايد آلودگيهايي را كه در توده است گرفته و روشن گردانيده و بچاره كوشيم و اين خود آلودگي بسيار                   
  . بزرگي با هر كوشش دشمني مينمايندةبديست كه دست

كه آن كسان را پست از اين راه    : مي گويم   !. از چه راه؟  : خواهيد گفت   .  اين كوشيد  ةمي بايد بچار  
نشينند و سينه بجلو مي آورند و از تـوده           را برخشان كشيد ، و چون در جايي مي         شماريد و پستيشان  

آخـر تـو چـه    !.. بگوييد چرا از خود سخن نميرانـي؟ . دينكوهش ميكنند خاموش ننشسته بپاسخ برخيز  
 توده از كدام سودي چشم پوشيده      در راه !.. تا كنون چكار سودمندي را انجام داده اي؟       !.. چيز توده اي؟  

    ...!..و بكدام زيان گردن گزارده اي؟
 اين سخنان آن خواهد شد كه يكدسته بخود آيند و ديگران كه پافشاري نماينـد شـناخته                  ةنتيج

 و   از گرفتاريها در ايران درهم بودن نيكان و بدان ميباشـد           زيرا.  سودمنديست ةگردند و اين خود نتيج    
  .نتيجه را خواستار بوده ايم كه آنان از يكديگر جدا گردندما از نخست اين 

در هشت سال پيش چون در نشستي گفتگو بميان مي آمد مي ديديم همه از آلودگي تـوده گلـه             
. در آنروز شناختن راستگو از دروغگو نشدني بـود        . مي كنند و هر يكي آرزوي نيكي از خود مي نمايند          

ده و كوششهايي در راه نيكي توده ميشود بآساني شناخته خواهد           ولي اكنون كه پاي آزمايش بميان آم      
شد چه كساني براستي خواهان نيكي بودند و چه كساني دروغ مي گفتند و اين خود نتيجه هاي نيكي 

  . بدان توانندةردند و پاكدالنه دست بهم دهند بآساني چارگنيكان كه جدا . را درپي خواهد داشت
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  گفته هاي پا در هوا

  ) يا يكي از دردها (
  

يريم و هميشه ميخواهيم جـز بـسخنانيكه خـود عنـوان كـرده ايـم                ذ با آنكه ما گفتار از بيرون نپ       
پرداخته نشود باز گاهي كساني از آوردن و فرستادن گفتار خودداري نمي كنند و مـا بـا اينكـه بچـاپ                    

انديشه ها و درماندگي فهم هـا       نمي رسانيم از ديدن و خواندن آنها بچيزهايي برمي خوريم و بكوتاهي             
پي ميبريم ، و بتازگي دو گفتاري آورده شده كه من از خواندن آنها بياد چيزهايي افتاده ام و اينك در                     

  .اينجا بگفتگو مي پردازم
هواي بيمغزيست كـه          يكي از گرفتاريهاي امروز يكرشته كلمه هاي تاريك و جمله هاي پا در                 

 از مردم سرمايه شـان جـز آنهـا نيـست و چـون خواننـدگان خواسـت مـرا                      انبوهي ةرواج يافته و دست   
  :نخواهند دانست اينست آنرا روشن ميگردانم 

كلمه هاي تربيت ، تمدن ، اخالق ، ادبيات ، دين ، جامعـه ، سـعادت بـشر ، نبـوت ،      :      ببينيد       
 و دانـا و     كد و بزرگ و كوچ    زبانها ميگرد  امامت ، عشق ، ذوق و بسيار مانند اينها كلمه هاييست كه بر            

چنانكـه بارهـا    !. ولي آيا ميتوان گفت كه معنيهاي آنها را ميفهمنـد؟         . كانا آنها را در گفتگو بكار ميبرند      
گفته ايم اگر بيآزماييد خواهيد ديد بيشترشان معني هاي اينها را ندانسته اند و نمـي داننـد ، و چـون                      

واهند خواست معني درسـت آنهـا را دريابنـد و بـشما             شما بپرسيد آنهنگامست كه بانديشه پرداخته خ      
  .پاسخ گويند و هر يكي بچيزهاي ديگري خواهند چسبيد

ق فـ بايـد دختـران را موا  « :      از دو گفتاريكه براي چاپ كردن آوردند يكي اين عنوان را داشت       
ت مـرا درنيافـت     خواسـ !.. از آورنده پرسيدم از اين چه نتيجه ميخواهي؟       . »احتياجات زمان تربيت كرد   

گفتم اين سخن را كـه ميگـويي و دسـتور دربـارة تربيـت               . زيرا پرسشي بود كه نخستين بار مي شنيد       
دختران ميدهي يا بايد كساني زير دست تو باشند و گوش بگفتة تو دارنـد و تـو ايـن دسـتور را بآنـان                

 داده باشـي و مـردم بـه         دهي و يا تو كس پرمايه و بنامي باشي و دانش و آگاهي شاياني از خود نشان                
وگرنه اين سخن هدر خواهد شد و نتيجـه اي از آن بدسـت              .  بپذيرند  را گفته هاي تو ارج گزارند و اين      

گرفتم كه ما بچاپ رسانيديم كسي آنـرا نخواهـد خوانـد و اگـر هـم خوانـد ارج نخواهـد                      . نخواهد آمد 
اي نخواهـد برخاسـت و اگـر دربنـد          اگر از كار خود نتيجه ميخواهي از اين گفتار هيچ نتيجه            . گزاشت

نتيجه نيستي و بهوس يا براي خودنمايي چيزي نوشته اي جاي بسيار افسوسست كـه بچنـين كـاري                   
تو گذشته از آنكه بيـك كـار بلهوسـانه          . خواست پاسخ دهد ، گفتم سخنم بپايان نرسيده       . برخاسته اي 

هواست و معنايي از آن      بيمغز و پا در   برخاسته اي خود اين جمله كه عنوان گفتار و فشارة آن ميباشد             
  .بدست نميآيد
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» احتياجات زمـان  « من ميپرسم   » بايد دختران را موافق احتياجات زمان تربيت كرد       « : ميگويي  
مگـر مـردم نميداننـد احتياجـات زمـان          « : گفت  . ميبايست از اين سخن راني كه نرانده اي       !. چيست؟
  : اين درست بدان ماند كـه يكـي بگويـد           . گفتن تو هست؟  اگر ميدانند پس چه نياز ب     : گفتم  » چيست؟

ويند چرا خوراكهاي زيان آور را      گين گويد و بهمين بس كند ، و اگر          ، ا » خوراكهاي زيان آور نخوريد   « 
  .نشمردي بگويد مگر خود مردم نميدانند خوراكهاي زيان آور چيست

اين نچيزيـست كـه     !. انست بار آورد؟   زم ةكدام كسي اين نميداند كه بايد دختران را چنانكه بايست         
 تـو   ةيـا بگفتـ   (»  زمـان  ةبايست« آنچه مردم نميدانند و بايد يادشان داد آنست كه          . نياز بياد دادن باشد   

  !چيست؟) احتياجات زمان
بگو ببينم از تربيت چه معنايي ميخـواهي؟ گفـت مگـر معنـي تربيـت روشـن                  . از اينهم ميگذريم  

يا روشن نيست بهرحال مي خواهم شما معنايي را كه خواسـته ايـد              گفتم نميدانم روشنست    !. نيست؟
  .چند بار خواست معنايي گويد درماند و ناگزير بخاموش گراييده لب فرو بست. بگوييد

گفتم دانـش بـسيار   . بود» بدانش بود نيك فرجام تو    « گفتار ديگر در ستايش دانش ، و عنوان آن          
آيـا  . ...؟ نيـك فرجـامي شـود      ةن كدام دانش است كـه مايـ       آ!. است و تو كدام يكي را ستايش ميكني؟       

كدام يكي از اينهاست كه     . !يا زبانشناسي؟ .. يا فلسفه؟ ..  يا فقه و اصول؟    ..يا رياضي؟ !. دانشهاي طبيعي؟ 
!. آيا آدمي توانگر شـود؟    !. چيست؟» نيكي فرجام « و آنگاه خواست تو از      !. فرجام آدمي را نيك گرداند؟    

گذشته از اينها شما ايـن      !. آخر چه معنايي ميخواهي؟   !.. يا ارجمند و گرامي گردد؟    !. يا تندرست باشد؟  
كدام !. يا از روي دليل به دست آورده اي؟!. آيا آزموده اي؟  !.. سخن را از كجا ميگويي و دليلت چيست؟       

  !.يكي از اينهاست؟
پس مقاله « : فت پس از آنكه بسخنانم گوش داد چنين گ. پاسخي كه داد بيمغزتر از گفتارش بود  

   .»!هم ننويسيم؟
آنچه مي بينند . اينان كاري كه ميكنند خود نميدانند براي چيست وچه نتيجه از آن بايد خواست  

چهـل سـال   . ديگران مي كنند اينان هم مي كنند بي آنكه معنايش را فهمند و دربند نتيجه اي باشند            
و امـروز هـم     ١س زنجيـر زنـي افتـادي      پيش زنجير زدن رواج داشت و يكجوان چون برميخاستي بهـو          

نويسندگي و اينگونه كارها رواج مي دارد و باينهاست كه هوس مينمايند ، و آنگاه چون خامـه بدسـت                    
مي گيرند جز بگفته هاي پا در هوايي كه از اينجا و آنجا فرا گرفته اند دسترس نمي دارند و هم آنها را                    

پرسـيم ايـن كـار را چـرا كـرده ايـد              ينست مـا چـون مـي      بهم بافته كتاب يا گفتار پديد مي آورند و ا         
  .درميمانند ، باز مي پرسيم اين سخن چه معني ميدهد درميمانند

اينگونه جمله ها را كه معنـي روشـني از آنهـا بدسـت نيايـد و                 . سخن از گفته هاي پا در هواست      
   صدها از اين جمله هاي و شما اگر نيك جوييد  ناميم ، مي» پا در هوا « نادانسته اي دانسته نگردد 

 
ـ و.  در زمان رضاشاه نوشته شده كه زنجيرزني و قمه زني و شبيه سازي و اينگونه نمايشها غدغن بوده١٣١٩ـ اين در  ١

 ١٧٦



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

گنگ را در گفته ها و نوشته ها خواهيد يافت ، و اگر راستي را خواهيم بيشتر نويسندگان و گويندگان                    
  .و كتاب نويسان و پندآموزان سرمايه شان جز از اين ها نيست

ميهن پرست باشيد ، بتهذيب اخالق خود بكوشيد ، ترقي و تعالي يك             « : فالنكس سخن مي راند     
 اخالق عاليه است ، فرزندان خود را با ميهن پرستي پرورش دهيد ، دلهاي آنهـا را پـر از                     ةت در ساي  مل

اينگونه جملـه هاسـت كـه از دهـان او برآيـد ،              » ...محبت ميهن گردانيد ، در شاهراه تعالي قدم زنيد          
  .جمله هاييكه هزار بار بگوش ها رسيده است
دبيرستاني رفته و در آنجـا بآموزگـاران پنـد داده و چنـين              اين بتازگي رخ داده كه يكي از اينان ب        

: گفتـه   »  !راهش را بگوييد  « : يكي گفته   » شاگردان خود را ميهن پرست و دلير تربيت كنيد        « : گفته  
  .»ببينيد ديگران چكار مي كنند شما هم ياد گيريد!.. راهش را مگر نميدانيد؟« 

  ةروزنامـ   نخست يك  ة نخست شمار  ةصفح. ويم است اينها را كه مينويسم برگ پاره اي در پيش ر         
  : برداشته مي بينم نويسنده از راه و خواست روزنامه سخن رانده و چنين مـي گويـد                   . است» فكاهي« 
بمعني نادانيست و ناداني صـد       » جهالت« : همين جمله را بشكافيم     . »ما با جهالت مبارزه مي كنيم     « 

ببينـيم  . نستنيها كه هست هركـدام را كـه نداننـد نـاداني اسـت             آنهمه دانشها و دا   . گونه بيشترميباشد 
پيداست كه هيچ نينديشيده    !. با كدام يكيست كه نبرد ميكند؟     !. روزنامه نويس كدام يكي را ميخواهد؟     

و ندانسته ، و شما اگر با وي روبرو شويد و بپرسيد بايد زماني بينديشد تا تواند پاسـخي دهـد ، و چـه                         
  .بسا كه هيچ نتواند

ندانستن معنـي زنـدگاني و آگـاه نبـودن از چگـونگي زمـان و                « ما چنين ميگيريم كه خواستش      
از چـه راه بـا      : در اينجا هم مي پرسيم      . زيرا جهالت يا ناداني بيشتر در اينمعني بكار رود        . بوده» جهان

!.. ته ايـد؟  با كدام دانش و كدام سرمايه بچنين كاري برخاسـ         !.. چنين ناداني نبرد كردن مي خواستيد؟     
  !. فكاهي كجا و چنين سخني كجا؟ةيك روزنام

بيگمان هيچ نينديشيده ، و جمله ايست كه از زبانها شنيده و بي آنكه معنايش را بفهمد و بدانـد                    
  .بياد سپرده و در اينجا بكار برده

كـسانيكه دعـوي برانگيختگـي      . باز اينان روزنامه نويسند و چنين كاري از ايشان بس دور نيـست            
بايد مانند نهنگ بخروشـند  « : رده اند و بنياد دين نهاده اند ، ما گفته هاي آنانرا از اينگونه مي يابيم               ك

» ... عاشقانه آن اقليم را باهتزاز و حركـت آرنـد            ةو تالفي سالهاي جنگ نمايند و بآهنگ مستانه و تران         
كسيكه ميخواسـته   !.. ه ميباشد؟  عاشقانه چگون  ةتران!.. ؟آهنگ مستانه چيست  . !.يكي نگفته چكار كنند؟   

  !   اوةجهانيان را براه آورد اينها بوده سرماي
  ٭٭٭

  
نخست بايد دانست اين نه عيبي در زبان بلكه عيبـي          . ما زيان اينگونه گفته ها را باز خواهيم نمود        

  از جمله هاي تاريك و گنگ گرديده ،  نه زبانست كه بيمار شده و پر: روشنتر گويم . در مغزهاست
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بارها گفته ايم در    . مغزهاست كه بيكاره شده و چنين جمله هاي بيمغز و پا در هوايي از آنها مي تراود                
  .كه فهم و داوري باشد از كار افتاده) از نيروهاي روان(بسياري از مردم دو نيرو 

: شما چون سخني را مي شنويد چند نيرو پي هم كار ميكنـد              . خدا بآدمي نيروهاي بسياري داده    
شنويد ، فرامي گيريد ، معنايش را مي فهميد ، در نيكي و بديش داوري ميكنيد ، بيـاد سـپرده از                      مي  

شمار دانسته ها و باور كرده هاي خود ميگردانيد ـ پنج نيرو پي هم كـار مـي كنـد تـا نتيجـه بدسـت        
  .ميآيد

 تـا   يك كسي با مغز درست يك چيزي كه مي شـنود          . سخن ما از نيروهاي سوم و چهارم ميباشد       
نيك نجويد و نفهمد و در نيك و بدش داوري نكند آنرا بياد نسپارد و از دانـسته هـا و باورهـاي خـود                         

  شنوند و ولي در بسياري از مردم نيروي سوم بيكاره شده و اينست چيزهايي را كه مي. نشمارد
ـ                     س فراميگيرند درپي فهميدن معني درست آن نمي باشند و هميشه بيك معني تـاريكي از آن ب

مي كنند و چه بسا هركسي از پندارهاي خود معناي ديگر بآن ميدهد ، و خود پيداست كـه چيـزي را    
  .كه نفهمند در نيكي و بديش داوري هم نخواهند توانست

هر يكي از آنها را فراگرفته اند و بزبان ميراننـد  . دليل ما باين سخن همان جمله ها و كلمه هاست  
صفحه هاي پيمان . د ، همينكه مي پرسيم معنايش چيست درمي مانندو در پيرامونش گفتگوها ميكنن

  سـر كلمـه هـا و        چنـد سـال مـا بيـشتر كشاكـشمان بـر            بهترين گواه اين گفته ما تواند بـود در ايـن          
شـما چـون    . هيـاهوي تمـدن فرامـوش نـشده       . جمله هايي بوده كه ميگويند و معنايش را نمي داننـد          

با كسي سخن ميرانديـد آن را پيـاپي         . توني اين كلمه را مي يافتيد     روزنامه اي را مي گرفتيد در هر س       
  ، » بايـد چهـار اسـبه بـسوي تمـدن شـتافت       «  ،   » تمدن گـزارده ايـم     ةما تازه پا بداير    «  :مي شنيديد 

ـ كتابها مي نوشتند ، و گفتارها مـي راندنـد ، و چـون پيمـان را آغـاز                    » يدن گرفته مگلهاي تمدن د  « 
  در اينجـا بـود كـه       » !.تمـدن چيـست؟   « : ناميدند ، ولـي چـون پرسـيديم         » دنضد تم « كرديم ما را    

پس از آن هيـاهوي ادبيـات برخاسـت و آن           . درماندند و بيكبار خاموش شدند و كلمه نيز از رواج افتاد          
  .نيز بدينسان خاموش گرديد

ـ              شما مي توانيد از زبان صد     : تنها اينها نيست     ي معنـاي   كلمه پيدا كنيـد كـه بكـار مـي برنـد ول
را » آزرم« !.. كه اينهمه بكار ميرود بپرسـيد معنـايش چيـست؟         » فرهنگ« . روشني از آن نمي فهمند    

كه در كلمه هاي فراگرفت ، فرارسيد ، فراهم ، و فـرارود             » فرا« پيشوند  . را بپرسيد » ستيزه«   .بپرسيد
رسيد ،  گرفت ، درچيد ، در     در كه در كلمه هاي درآمد ، دررفت ،       » در« و مانند اينها مي آيد ، پيشوند        

  !.دريافت و مانند اينها بكار مي رود بپرسيد بچه معني است؟
  كسانيكه خـود را دانـشمند و نويـسنده        . نيك مي دانيم اين سخنان بر بسياري گران خواهد افتاد         

ييم نيروي فهـم شـان از        انديشه ها را در دست مي دارند ما مي گو          ةمي شمارند و بگمان خود سررشت     
آيا مي توان از تـرس رنجـش   !. ليكن چه بايد كرد؟  . پيداست كه تا چه اندازه خواهند رنجيد      . ر افتاده كا

  اينان اگر بكار خود پرداختندي ما توانستيمي ناديده شان !. اين و آن از گفتن راستي ها باز ايستاد؟
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ا ر تـوده مـي پردازنـد مـ        ولي در جايي كه با اين عيب ها بكا        . گيريم و پرده از روي عيبهاشان برنداريم      
  .ناگزيريم عيب هاشان باز نماييم

هوا و نتيجه هاي بدي را كه از رواج اينگونه گفته ها رو نموده روشن  ما زيان اين جمله هاي پا در
خواهيم گردانيد و آنگاه دانسته خواهد شد كه اينان چه زيانهايي را بتوده خود مـي رسـانند ، و چـون                      

 كنند بايد بنويسيم و پرده از روي كار برداريم كه باشـد كـه بـسياري از آنـان        نادانسته اين بدي را مي    
  .چگونگي را بدانند و خود را كنار كشند

  :مـي گزارنـد ، و آنگـاه مـي نويـسند             » ادبيـات « كسانيكه بشعرهاي زمان مغول و پس از آن نام          
و بـدين سـخن بيپـا و گزافـه          خود باشند    اينان يا بايد بدخواه توده و كشور      » ادبيات روح كشوراست  « 

  فهم درست و دل پاك مردم را بفريبند و يا بايد نيروي فهمشان از كار افتاده باشد ، وگرنه كسي با
آخر آن شعرها با آلودگيهاي بسيار و زشتيهاي فراوان چگونـه روان            !. چگونه بدين سخن برخيزد؟   

 كشور رسيده كه تا اين اندازه ارجمندشان        از آنها بتوده و   ) جز زيان (آيا چسودي   . !توده يا كشور باشد؟   
  آيا جز آنست كه آنان نيروي فهم را از دست داده انـد و سـخني كـه                  !. شمارند و بجاي روانش گيرند؟    

مي شنوند بي آنكه در پيرامونش بينديشند و نيك بفهمند آنرا بدل سپارده و در اينجـا و آنجـا بكـار                      
  !..ي مانند؟ميبرند ، ولي چون كسي بپرسد از پاسخ درم

  

  گفته هاي پا در هوا
  ـ٢ـ

  
را باز نموده و رواج آنرا در نوشـته هـا و گفتـه هـا                » گفته هاي پا در هوا      «  پيش معني    ةدر شمار 

 پيـدايش و    ةدوم انگيـز  . يكي زيان آن گفتـه هـا      : در اينجا مي بايد از سه چيز سخن رانيم          . نشانداديم
  .هارواج آنها ، سوم راه چاره و جلوگيري از آن

آنكسان با ايـن سـخنان خـود را         . است» ندانستن و از راستيها بدور بودن     « زيان آنها را بايد گفت      
را فراگرفتـه و  » تمـدن  « ةكـسيكه كلمـ  . شمرند ولي چون نيك نگريم تهيدسـت و بيمايـه انـد      يدانا م 

فريب خـورد   هميشه بزبان ميراند ولي معناي درست آنرا نميداند از اين چسودي تواند داشت جز آنكه                
  !.و هر خوي ناستوده و هر كار بيهوده را بنام تمدن بپذيرد؟

ي معنـاي درسـتي از    خرد و بزرگ آنرا ياد گرفته اند و بزبان ميدارند ول          : را بگيريد   » تربيت« تنها  
  آيـد جـز آنكـه هركـسي چيرگـي يـا             شـما ببينيـد چـسودي از آن بدسـت مـي           . آن در دست نيست   

فـالن  : ميدهـد   » تربيت«  خود عنوان    ةمي نامد يا به هوسهاي بيهود     » يتترب« برتري فروشي خود را     
» بايد اينها را تربيت كرد    « : كارخانه دار بكارگران دشنامها ميدهد و برگشته بهمراهش چنين ميگويد           

 خود نميخرد و به بليت فروش و راننده هم چند دشنام            ة سال ١٤بهمان زن در اتومبيل بليت براي بچه        
   بهفالن دختر. »صحبت دهشاهي نيست بايد شما را تربيت كرد« : گويد  و آنگاه چنين ميشمارد  مي
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 فـالن جـوانِ   . »بايد ترا با كتـك تربيـت كـنم        « : تر خود توسري ميزند و چنين ميگويد        كخواهر كوچ 
بايد جامعه را تربيت    « : بلهوس رمان پستي مي نويسد و چاپ مي كند و در همه جا نشسته مي گويد                 

  .»كرد
مردي كتابي براي خنده نوشته و داستان هـاي نكوهيـده اي در آن گنجانيـده و در ديباچـه اش                     

كتاب سرا پا زيانرا كه جز براي سود خود      . آنرا نوشته » تهذيب و تربيت جامعه   « منت ميگزارد كه براي     
ـ   گـرگ را گفت   « : مـا فرسـتاده      شـاعري از قـم شـعرهايي نـزد        . نپرداخته افزار تربيت ميـشمارد       ه نـد ب

مي نويسيم اين   . »گفتند چرا ميگريي؟ گفت مي ترسم دروغ باشد       . له بانيت فرستيم گريستن آغازيد    گ
 در پاسـخ !. مثل را همه شنيده اند و شما از شعر كردن و بچاپ رسانيدنش چه نتيجه چشم مي داريد؟              

 ةكـه جـز نتيجـ   بـشعرهايي  » ...يكي از طرق تربيت جامعه نظم اين قبيل امثـال اسـت     « : مي نويسد   
  .مي دهد» تربيت« خارش مغزش نيست عنوان 

اين بتازگي رو داده كه مرد سنگدلي زن نوسال خود را كه تازه گرفته بسيار زده و تن و رويـش را    
اين بچـه اسـت مـن گرفتـه ام و       « : چون مي پرسند با پيشاني باز مي گويد         . خسته و كوفته گردانيده   

  .» بار آورمبايد تربيتش كنم و با اخالق خود
يكتوده اگر نام تربيت نشنيده باشند      . ما اگر تنها زيان اين را بشماريم بايد چند صفحه را پر كنيم            

صد بار بهتر از اينست كه بشنوند ولي معنايش را ندانند و هركسي نادانيهـا و خودفروشـيهاي خـود را                     
  .بنام آن بكار برد

ولي چون معني دين دانـسته نيـست   . »ين الزم استبراي بشر د« : اين جمله امروز بزبانها افتاده    
هركسي كيش بيپاي خود را دين مي شمارد و اين جمله را بسر آن ميـآورد و بدينـسان بجـاي سـود                       

  .زيان از آنها برميخيزد
كسانيكه سرمايه شان اينهاست هيچگاه بجايي نرسـند  . اينها دانستن نيست و خود نادانستن است   

داسـتان اينـان داسـتان      . رداني مانند و هميشه گوش بـآواز ديگـران باشـند          و هميشه در ناداني و سرگ     
كورانيست كه نامهاي چيزها را شنوند ولي خود آنها را نشناسند و هركسي آنچـه گفـت نـاگزير شـده                     

  .بپذيرند
 زيان آن باز كرده شود و ما بايـد گفتارهـا دربـاره              ةاين درد بزرگتر از آنست كه با يك گفتار انداز         

اين نيروي فهم است كـه      . اين نه عيبي در زبان بلكه عيبي در مغزهاست        : دوباره ميگويم   . سيماش نوي 
  .از كار افتاده و زمينه براي رواج اينگونه گفته ها پديد آورده

نخـست هيچگـاه مـردم را بانديـشيدن و فهميـدن      :  آن ، ميبايد گفت چند چيـز بـوده           ةاما انگيز 
آن آموزاكها كـه از قرنهـا در شـرق رواج           . لوگيري از آن كوشيده اند    انگيخته اند و بلكه هميشه بج     يبرن

بـاين عنـوان نيـست كـه        ) يـم از كيشها و فلسفه و صوفيگري و مانند اينها كه بارها شـمرده ا             (داشته  
بينديش ، و بفهم ، و با خرد داوري كن ، و آنچه براست داشتي تنها آنرا بدل سپار ، بلكه همگي باين                       

   چنانكه بارها گفته ايم .ميده بپذير ، از فالن پيروي كن ، به بهمان فرمانبري نماعنوانست كه نافه
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بنياد بسياري از آن كيشها و آموزاكها بنكـوهش از خـرد و كاسـتن از ارج آنـست و آشـكاره بـا خـرد                          
و هم خود آنها چيزهايي را ياد ميدهند كه خرد نپذيرد و شنونده ناگزير است كه                ١.مي نمايند  دشمني

  .انديشيده ونافهميده در دل جا دهدنا
 يونان ، و باور اسالمي ، و صـوفيگري ،           ةفلسف. از اين گذشته آن آموزاكها با يكديگر ناسازگار است        

كسيكه . و خراباتيگري ، و باطنيگري كه قرنها در شرق رواج داشته است همه با هم ناسازگار مي باشد                 
  ! ست كه هيچكي را نفهميده وگرنه باهم چگونه پذيرفتي؟د پيداردو سه تا از اينها را در دل مي انبا

در اين زمينه ها هيچگاه فهميدن درميان نبوده و نيروي فهم بكار نميرفته و اينـست كـم كـم از                     
  .»آنچه بكارش نبرند بيكاره گردد«  داروين راست است كه ةاين گفت. كار افتاده

ران رواج داده اند و در ايـن بـاره زيـان آنهـا     دوم جمله هاي تاريك و پا درهوا را بيش از همه شاع    
يك شاعر كه با نداشتن سـرمايه و تنهـا بدسـتاويز            . كمتر از زيان كيشها و بدآموزيهاي گوناگون نبوده       

آنكه ميتواند شعر بسازد سزندة خود ميشمرده كه بهر زمينه اي درآيد و از هر دري سخن گويد ناچـار                    
و » ..درپي كسب هنربـاش     « . »ز دانش بود نيك فرجام تو     « : د  بوده كه بجمله هاي تاريكي بسنده كن      

  » ...مياميز با بي هنر « و » ...خوي نيكو كن « 
 پندها و راهنماييهاي آنان از اينگونه است ، و اينها چـون رواج يافتـه و در دلهـا جـا گرفتـه                        ةهم

از ديگـران زيـان ايـن    اين شگفت كـه خـود شـاعران پـيش          . ديگران نيز خو گرفته و پيروي نموده اند       
  زيرا چون ستايش هنر را شـنيده و معنـي آن را نمـي دانـسته انـد قافيـه بـافي و                       . سخنان را برده اند   

بيهوده سرايي را هنر پنداشته اند و يكعمر در راه آن هدر كرده اند و بيـشتر ايـشان چـون از مـردم رو       
 آسمان و چرخ سـروده انـد ، و همـين            نديده اند بگله و بدگويي برخاسته اند و صد نكوهش از جهان و            

  .بخش يكي از ننگين كاريهاي شاعران ايران بوده
مشهدي محمـد نـامي در      :  تربيت كه پيش از زمان مشروطه چاپ مي شده مي خوانم             ةدر روزنام 

باكو صابون پز بوده و چون بايران آمده و با شاعران درآميخته فريب گفته هاي آنـانرا خـورده و از كـار                      
سـپس بـه    . ت برداشته و بشاعري پرداخته و زماني در تهران چكامه بـاين در و آنـدر ميبـرده                 خود دس 

اسپهان رفته و در آنجا بيكبار دچار گرسنگي شده و اينست چكامه اي در گله از روزگار خود ساخته و                    
م تا  چون هنر سخنوري مي داشتم از آن دست برداشت        . من صابون پز بودم   « :  تربيت فرستاده    ةبروزنام

» ... هنـر بدينـسان خـوار شـدم          ةدر نتيجـ  . هنر خود را بكار برم و ندانستم مردم خريدار هنر نيـستند           
  . او را چاپ كرده و باسپهانيان ميسپارد كه او را گرسنه نگزارند و دستگيري نمايندةروزنامه چكام

 و خـرد مـردم زده       كنون از شاعران سخن بسيار رانده ايم ولي از زيانيكه شعرهاي آنها بفهـم             ما تا 
. اينان ستايشگر بوده اند و پادشاهان و بزرگان زمـان خـود را ميـستوده انـد                : ببينيد  . گفتگو نكرده ايم  

در اينجـا از چگـونگي آن جـستجو         . از آن در جاي ديگر سـخن خـواهيم رانـد          . بدي ستايشگري بماند  
   آنرا گويند ، اگر چشم هايش نه آنست كه اگر بااليش بلند است! يك كسي را چگونه ستايند؟. ميكنيم

 
. ـ كتاب راه رستگاري ديده شود ١
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ولي شاعران كاري باينها نداشته اند و     .. شهالست آنرا گويند ، اگر دليريها ازو ديده شده آنرا باز نمايند؟           
خودشان يكراه ديگري پديد آورده اند ، بدينسان كه بنشينند و بي آنكه دربند حال و چگونگي ستوده                  

يد آورند ، كسي را كه هيچ بجنگي نرفتـه و شـهر نگـشاده            پد» مضمونهايي« شده باشند از پندار خود      
 گرز او هفت آسمانرا بلرزه درآورند ، و شـير آسـمانرا از هيبـت او زهـره                   ةشهرگشا گردانند ، و از صدم     

كسيكه در زمين نشسته در ستايش از او سخن از عقرب و قوس و دبران آسمان رانند و                  . چاك گردانند 
همه در هواي پندار چرخيـده و براسـتيها         . ن بوده شيوة ستايشگري آنان    اي. عرش و كرسي را بهم زنند     

  .نزديك نمي آمده اند
ميگـويم چـرا بايـد      . »شعر اينطور ميشود ديگـر    « : ميدانم كساني اينها را خوانده و خواهند گفت         

 اين چيست كه شب مي روي و پـس از نيمـه شـب             : ما اگر بقمارباز ايراد گرفته بگوييم       ! اينطور شود؟ 
. »قمار بازي اينطوري ميـشود ديگـر      « : فرسوده و بيخواب و تهيدست باز ميگردي او نيز خواهد گفت            

اينها براي شرق بـسيار     . اگر ديگران ندانسته اند ما نيك دانسته ايم       . همين بيراهيها زيانش كم نيست    
  .گران بسر آمده

   چون يك كتـاب تـاريخي را بـاز          شما آنرا ببينيد كه اين شيوه از شاعران بديگران نيز رسيده و ما            
ميكنيم و ميخواهيم داستان يك جنگي را بخوانيم مي بينيم تـاريخ نـويس جنگيـان را بـروي زمـين                     
گزارده و خود با بال پندار بآسمان پريده و همه سخن از آنجا مي راند و از سـرا پـاي سـخنان او يـك                          

  . فيروز درآمدهه شكست خورده و كهمعنايي بدست نميآيد و دانسته نمي شود ك
 جنگهـاي   ةشگفت تر آنكه اين شيوه تا زمان ما پيش آمده و من دربـارة يادداشـتهايي كـه دربـار                   

از هر طرف حمله آوردنـد ، تنـور رزم گـرم گرديـد ، آفتـاب             « : مشروطه نوشته شده نيز آنرا مي بينم        
...  نـدان بنمـود     حرب تابيدن گرفت ، آسياب جنگ گردش فزود ، گرگ اجل دور ميدان را بگـشت و د                 

 مطروخين بـه فلـك هفـتم        ة مجروحين و ويل   ة رزمگاه از خون قتيالن رنگ طبرخون گرفت ، نال         زميِن
آقا جنگهـاي پـشت ديـواري       » ... دليران دلهاي شجاعان را از جا كند         ة اسبان و همهم   ةرسيد ، حمحم  

  !.كدام سو شكست خورده؟آيا توان فهميد كه چه شده و كدام سو فيروز درآمده و . تبريز را ميستايد
شـگفتي اينجاسـت كـه    .  رواج گفته هـاي پـا در هـوا    ةهم ها و ماي    از كار افتادن ف    ةاينهاست انگيز 

كسانيكه از هر چيزي جز يك معني دوري در دل نميدارند و خود در يك ميدان تاريكي افتاده انـد در                 
ر انديـشه بكـار مـي برنـد و          همان ميدان جوش و جنبشي مي نمايند و در پيرامون آن معني هـاي دو              

همچون كوراني كه از قشنگي و بدي روي كسي گفتگو كننـد            . مي نمايند ١سخنها مي رانند و چخشها    
  ما فراموش نكرده ايـم سـخناني را كـه در پيرامـون تمـدن     . و يا لنگاني كه در دويدن گروبندي نمايند    

 ةتمدن فرانسه بهتر از هم.  سرايت كردهتمدن بقزوين نيز.  تمدن گزارده ايمةما تازه پا بداير  : مي رفت   
نيز فراموش نكرده ايم كه هنگامي كه پرسـيديم         ... تمدن زحمت زندگاني را زياد ميگرداند     . تمدنهاست

  .تمدن چيست همه درماندند
 

مجادله ـ و= مجادله كردن ، چخش ) = همچون جهيدن(ـ چخيدن  ١
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. در زمان مغول ادبيات ايـران ترقـي كـرد   :  ادبيات كتابها مي نويسند و گفتارها مي پردازند       ةدربار
 كنـون شـما بپرسـيد ادبيـات         ...ترقيات يك ملت ادبيـات آنهـا اسـت        ميزان  . ت است ادبيات روح مملك  

  .چيست؟ خواهيد ديد معنايش را نمي دانند و مي بايد بينديشند تا پاسخ دهند
زيـرا از يكـسو كيـشهاي پراكنـده و بـدآموزيهاي          . اما راه چاره ، همينست كه ما پيش گرفته ايـم          

هاست از ميان مي بريم و گفته هـاي پـا در هـواي شـاعران را                  بيكارگي فهم    ةگوناگون را كه سرچشم   
 نابود ميسازيم ، و از يكسو عنوانهايي كه هست ـ از تربيت و دين و اخالق و تمدن و بسيار مانند اينهاـ 

در ميان ديگر كارها ايـن را       . همه را روشن ميگردانيم و از هر باره بفهم ها و انديشه ها تكان مي دهيم               
  .اهيم رسانيدهم بانجام خو

خوانندگان هم بايد كاري كنند ، و آن اينكه جمله هاي پا در هوايي را كه فراگرفته اند و در                  ولي  
 خود سازند ةدل مي دارند همچون پولهاي ناسره دور گردانند و از آنها چشم پوشند و از اين پس شيو

راه را : يك كلمه بگويم . گيرندكه تا چيزي را نيك نفهمند بدل نسپارند و از شمار دانسته هاي خود ن           
  .از سر گرفته برآن باشند كه دوباره بياد گرفتن و فهميدن كوشند

اين جستار با زبـان نيـز       . در اينجا گفتار را بپايان مي رسانيم ولي باز باين زمينه خواهيم پرداخت            
 و مـا در  پيوستگي ميدارد و يكي از انگيزه هاي بيمـاري و نادرسـتي زبـان فارسـي همـين مـي باشـد               

  .گفتارهاي ديگر اين را هم روشن خواهيم گردانيد
  
  
  
  

  خودنمايي و جدا سري
  )و ديگربيماريها  (

  
گفتگـو از كيـشها و بيكـراه آوردن         . در شماره نهم گفتيم گفتگو از كيشها مـا را از كـار بازداشـت              

 بايـد بـه بيماريهـاي       .انديشه ها يكي از كارهاي بسيار ما بوده ، و ما بايد بكارهاي ديگري هم كوشـيم                
  .توده نيز پرداخته و بدرمان انديشيم

ولي زمان بـس تنـگ اسـت ، و مـا را ميبايـد               . ميخواستيم پرداختن باينها را بسال ديگر واگزاريم      
  !.كسي چه داند آينده چيست؟. هرچه زودتر باين آلودگيها چاره كنيم و فرصت را از دست ندهيم

مردم قدر اينهـا را پـس از پنجـاه          « : نند و چنين ميگويند     ميشنوم كساني نوشته هاي مرا ميخوا     
ما كجا و پنجـاه سـال       .  اينسخن بسيار نابجاست و گوينده اش بسيار ناآگاهست        .»سال خواهند دانست  

يكتودة آلوده و بيماري بايد هرچـه زودتـر ، بـدرمان دردهـا كوشـند و خـود را شـاياي زنـدگي                        ! كجا؟
  !. زمان خودمان پديدار نگردد؟چشده كه نتيجة آنها در. گردانند
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شما چرا نميخواهيد بخود تكاني دهيد و اين انديشه هاي پراكنده را از خود دور گردانيد ، و باين 
چـرا بخودتـان    . .چرا نميخواهيد با ما همدست و هـم آواز گرديـد؟          !. بدخوييها و بيماريها چاره كنيد؟    

  !.كنيد؟ ي فرزندانتان نمةچرا پرواي آيند!. دلتان نميسوزد؟
١  بـاين   ميبايد تا فرصت از دست نرفتـه      . ميبايد هرچه زودتر برهايي خود كوشيم     : دوباره ميگويم   

  .گرفتاريها و بيماريها چاره كنيم ـ ميبايد كار امروز بفردا نيفكنيم
نامهاي بيماريهاييست كه در توده     » خودنمايي« و  » گردنكشي« و  » جداسري« و  » خودخواهي« 

 بهم آميخته ، و خود يكي از انگيزه هاي بيچارگي شـرقيان همينهاسـت ، و مـا اينـك                     ريشه دوانيده و  
بسخن راندن از آنها ميپردازيم ، ولي ميبايد گفت گفتگو از اينها ، و بـاز نمـودن معنـي هـاي آنهـا ، و                          

در نشان دادن كسانيكه باين دردها گرفتارند ، و روشن گردانيدن زيانها و گزندهاي آنها نچيزيست كـه            
يك يا دو گفتاري انجام گيرد ، و ما را ميبايد كه گفتارهاي بسيار در ايـن بـاره نويـسيم و هرزمـان از                         

 ديگري درآييم تا بتوانيم زمينه را نيك روشن سازيم ، و اين با يـاري خـداي بـزرگ و همراهـي             ةگوش
 توده تكاني دهـيم و      ة ميان خوانندگان خواهد بود كه از اين نوشتنها نتيجه برداريم ، و باين بيماريها در             

  .از ريشه براندازيم
جداسري اينست كه كساني همينكـه      !. جداسري چيست؟ : سخن ميرانيم   » جداسري« نخست از   

درس خوانده اند ، و دانشها يا آگاهيهـايي از سـودمند و بيـسود فراگرفتـه انـد ، خـود را بينيـاز از آن                           
نمـايي نماينـد ، و چنـين كـاري را كمـي خـود               راه ميشمارند كه بيكراهي درآينـد و پيـروي از يـك          

  .ميناميم و از بيماريها ميشماريم» جداسري« ما اين را . ميپندارند
  .پيش از آن باين فزوني نبوده. اين بيماري پس از مشروطه رواج بسيار گرفته

 و  در آغاز مشروطه چون گفتگو از زندگاني و توده و كشور بميان آمد ، و روزنامه هـا برپـا گرديـد                     
  نويسندگي رواج گرفت ، و كساني از اين راه نام و آوازه يافتند ، و از آنسوي يكراهي كه درخور پيروي 

 
زماني كه ـ نوشته شده    ١٩٤١ در اين گفتار كه در ژانوية» فرصت« د كه خواست نويسنده از ـ كسي به يقين نمي تواند بگوي١

ـ اروپاييان بر سر هم آتش و آهن مي بارانيدند و از كشتن كودكان و زنان نيز دريغ نمي كردند  چه ها بوده ولي گمانهايي تـوان   
بيمگين بودن حـال اروپـا و در راه بـودن يـك             ) ١٩٣٣(مة پيمان    پيش از پرداختن به ماهنا      ديرباز  نخست ، نويسنده كه از      :برد

اروپاييان نمـي تواننـد همچـون گذشـته بـه سياسـت             ،    گرفتاري جنگ ديگر را دريافته بود ، اين مي دانست كه در چنين حالِ            
  . دانستهزيردست گردانيدن آسياييان بپردازند و اين را فرصتي نه تنها براي ايرانيان بلكه براي همة شرقيان مي

  در برابـر دشمنانـشان ،       دو تودة بزرگ چين و هندوسـتان       كشيدن ، قد برافراشتن    دوم ، پس از سده ها زيردستِي غربيان را        
چـراغ زنـدگي ،كـه در دلهـاي شـرقيان از            : يا بهتر گـوييم      اميد   بدينسان. ايرانيان و توده هاي زيردست آسيا را بتكان مي آورد         

  . ربيان تيره گرديده بود بار ديگر فروغي تازه مي يافترهگذر سياست برتري جويانة غ
بيكبار دست بسته نگرديد ولـي پـر و بـال            ارتجاع   در دورة او گرچه   .  شمرد  ديگر ي فرصت را نيز بايد  وم ، پادشاهي رضاشاه     س

ر ايـن سـرزمين     جنگ در كمتر از يكسال دامن ايران را نيز گرفت و سياست آسيايي دو همسايه د               آتش   قضا را . مي بود  شكسته
 ١٣٢٠رضاشاه ناچار به كناره گيري گرديد و آگاهان مي دانند كه ايران از رهگذر پيشآمدهاي شهريور               . بهم رسيد و برخورد كرد    

 و گردن نهادن به سياستهاي بيگانگـان را  سرشكستگي ارتجاع يافت و چگونه راه سويو پس از آن چه آسيبهاي بزرگي بويژه از   
ـ و) هكرد باز پنجرة كوچكي به اين جستار انكيزيسيون در ايران اب كتپيشگفتار. (پيمود
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 انبوهي پيروي از آنها مينمودند بسيار پوچ و بسيار خوار           ةباشد درميان نبود ، و كيشها كه ميبود و تود         
پيـدا شـد كـه هركـسي همينكـه          ـ از رويهمرفتـة اينهـا آن          ريشخند نميتوانستي بود   ةبود ، و جز ماي    

آگاهيهايي از اين كتاب و آن كتاب بيندوخت و اندك مايـه اي داشـت ، بايـد خـود سـخناني دارد ، و                         
  . را شايندة عاميان شناسد انديشه هايي بيرون ريزد ، و گردن بهيچ راهي نگزارد ، و چنين كاري

دازه هم نايـستاده و بـرآن ميـشوند    اين درديست كه انبوه ايشان گرفتارند ، ولي بسياري در اين ان     
كه كتاب پردازند و گفتار نويسند و در اينجا و آنجا نشـسته سـخن راننـد و بمـردم برتـري فروشـند و          

  .است» خودنمايي« انديشه هاي خود را بزبان آورند كه اين هم بيماري 
  بيمـاري  نيز اگر سخني از كسي شنيدند ، اگرچه راست و سودمند بـود ، نپذيرنـد كـه ايـن هـم                       

  .است» گردنكشي« 
اگر كسي بكوششي در راه نيكي توده برخاست و يك كار سـودمندي را انجـام داد بـا او دشـمني                      

  .است» رشك« نمايند و از شنيدن نامش رو ترش كنند كه اين هم بيماري پليد 
و يا يـك  برخي از آنان در اين اندازه ها هم نايستاده ، و يك كار نيكي را كه از كسي مي بينند ،               

گوينـد ، و پـس از ديـري          نمايند و كارشكني دريـغ نمـي       شنوند با آن دشمني مي     سخني را كه مي   
  بماننده سازي برخاسته ، همان كار و همان سخن را برنگ ديگري بنام خود آغاز ميكنند كه اين هـم                   

  .است» دزدي و پست نهادي« 
   اينهـا  ة همـ ةري باز خواهيم نمـود ريـش   اينست بيماريها كه بهم آميخته ، و چنانكه در گفتار ديگ          

  :كنون چگونگي اين بيماريها و زيانهاي آن را باز نماييم . است» خودخواهي« 
 ، اينان از درس خواندن اين را نتيجه ميگيرنـد           چنانكه گفتيم باين درد ، درسخواندگان گرفتارند      

ي بزندگاني دهند ، و خود نيكي و خود بينديشند ، و خود بدلخواه معناي: كه در زندگاني جداسر باشند 
كـه   اي جـدايي . آنچه آرزو و دلخواه خودشانست راه زندگي گيرنـد        : يك كلمه بگويم    . بدي درست كنند  

  .ميانة خودشان با عاميان درس ناخوانده ميپندارند همينست
گرفته ، نها اهر كسي آن اندازه سرمايه اي را كه اندوخته ، و آن آگاهيهاي پراكنده اي را كه از زب            

و يا از اين كتاب و از آن روزنامه آموخته بس ميشمارد ، كه نـه تنهـا ميخواهـد خـود بـا آنهـا زيـد ،                  
  .ميخواهد بديگران نيز راه نمايد و پندآموزد و برتري فروشد

يابند ، پيروي  بينند ، و يا كسي را در كوشش مي بدترين نافهمي اينان آنست كه اگر راهي را مي
  پيچنـد ، و راه   يا همدستي با آن كـس را ننـگ خـود ميـشمارند و آشـكاره گـردن مـي       از آن راه ، و    

بهره مندي از يك راهنما را اين ميدانند كه سخنان او را بگيرند و برنگ ديگري اندازند و بـراي خـود                    
  . خودفروشي سازندةسرماي

در . ي تواند بـود كم بدي هست كه باين زشتي و پر زيان        . اين بسيار نادانيست ، بسيار گمراهيست     
  .جهان مردمي بيچاره تر و بنابودي نزديكتر از اينان نتوان يافت
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١ ش هايِهاگر گروهي از كودكان دسته اي بندند ، و چنان خواهند كه خود با همان فهم ها و س 
كودكانه زندگي كنند ، سرگذشت آنان بدتر از توده اي نخواهد بود كه درسخواندگانش گرفتار چنين                

  !ايي باشندنادانيه
بسياري از اينان دانشهاي سودمندي ، از رياضيات ، و طبيعيات ، و تـاريخ ، و حقـوق ، و پزشـكي         
خوانده اند ، و با اينها بتودة خود نيكي توانند كرد و ما نيز ارج اينهـا را ميـدانيم ، چيزيكـه هـست راه                          

  .زندگي جز از اينهاست ، و با اينها از آن بي نياز نتوان بود
  . باشـد  داننـد ، و همـين دليـل ناآگـاهي ايـشان مـي               اينان زيان جداسري را نمـي      :ببينيد  شما  

شمرده شوند كه پيوستگيهايي درميان ايـشان باشـد ، و از            » توده« دانند كه يك مردم هنگامي       نمي
  .دربايست ترين آن پيوستگيها يكي بودن راه زندگاني و آرمان آنست

و از اين آن معني را ميخواهند كه هركس بـدلخواه از روي   » استانديشه آزاد   « : اينان ميگويند   
دانند كه ي سهشهاي خود هرچه انديشيد بينديشد و گوش بدليل ندهد و گردن براستيها نگزارد ، و نم

  .رديستهمين ناآگاهي نه چيزخُ.  ايشانست ماية نابودي توده استةآزادي انديشه باينمعني كه فهميد
زيرا چيزهايي از خود و چيزهايي نيـز از اروپـا گرفتـه و             . واره و پا در هواست    امروز شرق آ  : ببينيد  

پـشت سـر ايـن      اينان مي پندارند زندگي چنين بايد بود ، و هيچ نميداننـد كـه               . اينها را باهم آميخته   
  .آوارگي يك راه بسيار روشن و بخردانه اي هست كه بايد آنرا گرفت و زندگي برستگاري كرد

پنداشتند كه بلندترين انديـشه هـا و بهتـرين راههـا آنـست كـه                 اينان چنين مي  پيش از پيمان    
اروپاييان ميدارند ، و اين بود ما چون بنوشتن پيمان پرداختيم و باروپا و گمراهيهاي آن خرده گرفتيم                  

  .نماييم سخت بيازردند و بهياهو و گله برخاستند و چنين دانستند كه ما دشمني با تمدن مي
تواري سخنان ما را ديدند و از پاسخ درماندند ، اين زمـان يـك پلـه بپـايين آمـده و             همين كه اس  

  .»در جهان فلسفه هاي گوناگوني هست يكي هم اين باشد« : چنين گفتند 
سپس كه ما ايستادگي نموديم و اين را روشن گردانيديم كه در جهان راستيهايي هست كه همـه          

شد گمراهيست و با دليل نشان داديم كه گفتـه هـاي مـا راسـت                بايد بشناسند ، و هرچه جز از آنها با        
است ، و بارها پيشنهاد كرديم كه شما را اگر ايرادي هست بگوييد ـ دربارة اروپاييگري اينها را گفتيم ،  

اين زمان چون درماندند . در كشاكش ادبيات اينها را گفتيم ، در گفتگو از رمان و فلسفه اينها را گفتيم     
تا چه اندازه از راسـتيها      : ببينيد  » !.. خود ميگرداند؟  ةيكتن چگونه همه را پيرو انديش     «  : چنين گفتند 
  !.. بدور بودند؟

تواننـد بـاور كننـد كـه يـك       با آنهمه ايرادها كه شنيده اند و بهيچيك پاسخ نتوانسته اند باز نمي   
روي از خرد نمايند ،     بايد پي  خردي هست ، و يك راستيهايي هست ، و يك آيين زندگي هست ، و مي               

  .و راستيها را بپذيرند ، و از روي آيين زيست كنند

 
١ ـ و) ات(احساس = برانگيخته شدن احساسات ، سهش = ـ سهيدن 
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همين نشان ناآگاهي ايـشان     !..  خود گرداند؟  ةيكتن چگونه ميخواهد همه را پيرو انديش      : ميگويند  
 خود گردانيم ، بلكه ميخواهيم پيرو راستيها گردانيم ، پيرو ةما نميخواهيم شما را پيرو انديش   . ميباشد
  .ردانيم ، شما از خرد خود پيروي نماييدخرد گ

آدمي از روي سرشـت تـن و        :  جان و روان گفته ايم       ةمن باينان يادآوري ميكنم آنچه را كه دربار       
جان با چارپايان و ددان يكسان است او همچون آنان خواهد بدلخواه و سهش زيست كند و دربند سود 

رد سست بـود ، همچـون آنهـا جـز درپـي دلخـواه و                هرگاه كه سرشت رواني ناتوان و خ      . و زيان نباشد  
  .سهش نباشد

اينان چند تن كه باهم باشند همه از روي سهش رفتار كنند و گرد انديشه               . بهترين مثل بچگانند  
يكي همـين   . هرچه پيدا كردند بخورند و پرواي تندرستي ننمايند       . نگردند و درپي سود و زيان نباشند      

در تـوي خـاك و گـل ببـازي پردازنـد و بـاك               . دربند هيچـي نباشـد    كه خشم گرفت ديگران را زند و        
  .چركيني رخت خود ندارند

. ولي اگر ديگري آن را كرد به پرخاش پـردازد         ) مثالً از درخت ميوه چيند    (يكي خودكاري را كند     
  .در هيچكاري انديشه بكار نبرند و دربند نتيجه نباشند
و خردش درست است هركـارش از روي انديـشه   آدمي چه بزرگ و چه خرد ، اگر روانش نيرومند  

باشد ، و همواره پرواي سود و زيان كند ، و بهيچ كاري بي نتيجه درنيايد ، و بسهشها و هوسهاي خود                      
ولي اگر روانش ناتوان و خردش از كار افتاده است در كارهايش انديشه بكار نبرد و درپـي                  . چيره درآيد 

  .رددنتيجه نباشد و سهش و هوس برو چيره گ
آن ناآگاهيهـا كـه شـمردم و آن ايرادهـا كـه      . باشيد كنون ببينيم شما از كدام يكي از اين دو مي   

  :به چند پرسش از شما بس ميكنم . گرفتم بماند
اگر راه آنست كه هركس خود بينديشد ، و آنچه خواست بكند ، و گردن براستي نگزارد                 : نخست  

ينكه گفتار مينويـسيد و كتـاب ميپردازيـد و بمـردم پنـد            ، پس ا  » انديشه آزاد است  «  شما   ة، و بگفت  
  ..  براي چيست كه باينها ميپردازيد؟... ميدهيد ، و سخن از نيك و بد ميرانيد براي چيست؟

شنويد ولي نميپذيريد ،  چگونه است كه شما سخنان استوار و پايه داري را با دليلهاي روشن مي         
. !.ا گوش دهند و آنها را بپذيرنـد؟        شم ةنان سست و بي پاي    و با اينهمه چشم ميداريد كه ديگران بسخ       

  .اگر كارهاي شما از روي خرد و انديشه است پاسخ اين را بگوييد
اگر شناختن نيك و بد ، و سود و زيان ، باين آسانيست كه هر كس تواند ، و هيچ شرطي يا : دوم 

چرا هـركس خـود ندانـد و        !.. است؟پايه اي براي آن دربايست نيست ، در اينحال چه نياز بگفتن شم            
اگر چنين آسان نيست و شرطي و پايه اي دربايست اسـت پـس چگونـه شـما دربنـد آن                     !.. نشناسد؟

بگوييـد پاسـخ ايـن را چـه         ! نميباشيد و هريكي تان آزادانه بگفتار نويسي و كتاب پردازي ميشتابيد؟          
  ..!ميدهيد؟
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ود نيك دانست بكند ، و هيچ پايـه اي          اگر راه اينست كه هركس هرچه دلش خواست و خ         : سوم  
نكه در يبراي چيست كه هم!.. براي نيك و بد درميان نيست ، پس اين گله شما از توده براي چيست؟

آن كسان كه شما ببدي ميشماريد همان !.. جايي نشستيد گله از بدي توده ميكنيد و بناله ميپردازيد؟
  .بكار ميزنند واست نيك مينامند وآنان نيز هرچه دلشان خ. ميكنند كه شما ميكنيد

اين رفتار كودكانست كه هرچه دلشان خواست بكنند و پروا ننمايند ، و چـون در نتيجـة رفتـار                    
  .شما نيز همان رفتار را ميكنيد. خود بگير افتادند آن زمانست كه بگريه و فرياد پردازند

١        دنماييهـا و هوسـبازيهايند كـه       نچنـان سـرگرم خو    .ناييدميدانم اين نوشته ها در آنان نخواهد ه
ما در اين چند سال زيانهاي رمان را نوشتيم و با آنكه پاسـخي نداشـتند                . بآساني دست توانند برداشت   

آنهمـه سـخن از معنـي زنـدگاني         . باز دست نكشيدند ، زيان هاي ياوه گويي را نوشتيم باز رها نكردند            
ه از نوشته هاي پيمان ميبرند اينست كه بدزدي بسياري از آنان بهره ايك.  ديده نشد]ي[رانديم هنايش

٢.سخناني را بگيرند و دستاويز ديگري براي خودنمايي گردانند

  اينان خردهاشان بيكاره گرديـده و رفتارشـان از روي فهـم و انديـشه نيـست ، و هيچگـاه دربنـد                
 اينهـا ميراننـد     و ماننـد  » يمـيهن دوسـت   « بينيد سخني از     اگر مي . نتيجه اي از كارهاي خود نيستند     

  .چيزهاييست شنيده اند و براي خودنمايي ميگويند و معنايش را نميدانند و دلهاشان از آن ناآگاهست
 اميـد مـا بيكدسـته مـردان پاكـدل و            .ما را اميدي باينان نيست و روي اين سخن بآنان نميباشد          

 اينهـا را    .يشان ميباشـد  غيرتمنديست كه دلسوزانه خواهان نيكي توده اند و هميشه روي سخن ما با ا             
  .مينويسيم تا دردها دانسته شود و از راهش چاره گردد

 
١ تأثير ـ و= تأثير كردن ، هنايش = ـ هناييدن 

٢ ـ و. ند بشناسانيم از اينان را كه بجز دزدي به گستاخي و خيره رويي نيز دچار بوده ادسته ايكه روزيـ دور نخواهد بود 
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  عنوان/ صفحة پيمان  شماره  سال  صفحه          فهرست عنوانها
  

  ٧٤  ٢  ٧  ١٨٩        ـ١ـ.. چه مي بايد كرد؟
  ـ٢ـ.. چه مي بايد كرد؟/  ١٤٦  ٣  ٧  ٢٠١    سرچشمة كارهاي آدمي مغز اوست

  ٩٥  ٢  ٤  ٢١٠  كساني نيكي را تنها از بهر گفتن ميخواهند
  
  
  

  
  :دوره هاي ماهنامة پيمان 

  
  ١٣١٨ تا آبان ١٣١٧آذر :  سال پنجم       ١٣١٣ تا آبان ١٣١٢آذر : سال يكم 
  ١٣١٩ تا اسفند ١٣١٩فروردين : سال ششم        ١٣١٤ تا آذر ١٣١٣ديماه : سال دوم 
  ١٣٢١ تا خرداد ١٣٢٠تير :  سال هفتم        ١٣١٥ تا اسفند ١٣١٤بهمن : سال سوم 

   ١٣١٧ تا خرداد ١٣١٦خرداد : سال چهارم 
  



  
  
 

  ..چه مي بايد كرد ؟
  

چنانكه نوشته ايم ما امسال در پيمان ، بيش از همه ، از خودخـواهي و گردنكـشي و جداسـري و                    
اين خيمها رواج بسيار پيدا كرده و گروه انبوهي بـي آنكـه             . خودنمايي و مانند اينها سخن خواهيم راند      

اينهـا  . فزونتر از آنست كه پنداشته ميشود     از آنسوي زيان اينها بسيار      . خود بدانند دچار آنها مي باشند     
  .رشته نتوان كشيد را با خيمهاي ناستودة ديگر بيك

چيزيكـه هـست تنهـا    . اينها خيمهاي زشتيست كه ما شمرده و زيـان آنهـا را بـاز خـواهيم نمـود        
بدخيمان نيز آنها را مي شـمارند و همچـون          . سودي نتواند داشت  ) يا نيك خيميها  (شمردن بدخيميها   

  .ران بگله و ناله ميپردازندديگ
ما مي بايد ، گذشته از آنكه اينها را بشماريم و معني هر يكي را با زيانش روشن گـردانيم ، نيـك                       
نشان دهيم كه چه كساني بآنها دچارند و نشان و دليل آنها چه ميباشد ، و آنگـاه سرچـشمه و انگيـزة                  

يـدان بزرگتـري درآيـيم و بيـك رشـته          اينـست مـي بـايم بيـك م        . آنها را بـاز نمـوده بچـاره كوشـيم         
  .ارجدار ديگري هم پردازيم١جستارهاي

يكي از لغزشها كه بيشتر كسان دچارند اينست كه خيمهـا را يـك چيـز جداگانـه ميپندارنـد ، و                      
اينان مي پندارند از راه پنـد و        . اينست جداگانه از آنها گفتگو ميدارند ، و جداگانه اميد چاره مي بندند            

ولـي  . تنها با نكوهش و ستايش ، بخيمهاي نيك رواج داده و از خيمهاي بد جلو توان گرفـت                 اندرز ، و    
اينها همه خامست و ما در گفتارها نشان خواهيم داد كه نيكِي خيمها با نيرومندي روان و خـرد ، و بـا    

  .پي بردن براستيها ، و شناختن معني جهان و زندگي بهم بسته ميباشد
كنون شما بدروغگوياني بدي آنرا آگاهي دهيد و پندها و          . هاي ناستوده است  دروغ از خيم  : ببينيد  

زيرا كـه  .. چرا؟. بيگمان از صد تن يكي باز نخواهد گشت    .. اندرزها سراييد ، آيا از آن بازخواهند گشت؟       
هيـز  روانهاشان ناتوان ميباشد و تا روانهاي ايشان نيرومند نگردد تنها با آگاهي از بـدي دروغ ، از آن پر             

  .ما همة اينها را روشن خواهيم گردانيد. نخواهند جست
  

  ٭٭٭
  
  
  

                                                           
  مبحث ـ و= ـ جستار ١
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  .ـ يك مردمي بايد خود نيك باشند تا بتوانند پيش روند١
  

بايد دانست گرفتاري توده هاي شرقي و پس ماندن آنها كه هميشه زمينة گفتگوهاي ماسـت ، از                  
ايي از آن انديـشيده شـده و كوشـشهايي           بازپسين راههايي براي ره    ديرباز ، دانسته بوده و در اين قرنِ       

  .ليكن از هيچيكي از آنها نتيجه بدست نيآمده. بكار رفته
مثالً سيدجمال الدين اسدآبادي و شاگردان او كـه تنهـا نگاهـشان بجهـان اسـالم بـوده ، انگيـزة                      

   )اتحـاد اسـالم   (گرفتاري را پراكنـدگي و چنـد تيرگـي مـسلمانان دانـسته ، و چـاره را يگـانگي آنـان                       
  .مي پنداشتند و در اين راه كوششهاي فراوان بكار مي بردند

يك انديشة ديگري پيدا شد ، و آن اينكه كساني از           ) يا در همان زمان او    (پس از سيدجمال الدين     
ايرانيان و ديگران چون به اروپا رفته پيشرفت كشورهاي قانوني آنجا را مي ديدند ، آن پيشرفت را همه 

ته ، و پس ماندن ايران و ديگر كشورهاي آسيا را از نبودن آن مي شمردند ، و ايـن                    از بودن قانون دانس   
  بود كـساني از آنـان ، از حـاجي ميـرزا حـسينخان سپهـساالر و ميـرزا ملكـم خـان و ميـرزا عليخـان                       
امين الدوله و ديگران ميكوشيدند كه در ايـران نيـز قـانون باشـد ، و سـرانجام شـادروانان بهبهـاني و                        

 آن انديشه را با كوشش بيشتري دنبال كردند و پافشاري نموده جنـبش مـشروطه را پديـد                   طباطبايي
  .آوردند

بايد مدرسه « : دانسته هميشه چنين ميگفتند » سواد« باز در همان زمان كسان بسياري چاره را         
 همة اين   مردم اگر باسواد باشند حدود و حقوق خود را ميشناسند و          . باز كرد و مردم را باسواد گردانيد      

  .»گرفتاريها رفع ميشود
اين كارها هركدام بنوبت خود سودمند بوده و هر يكي بـراي زنـدگانِي يـك تـوده                  : ما مي گوييم    
قانون بـراي هـر     . يگانگي همة مسلمانان اگر بودي يك نتيجة بزرگي را در برداشتي          . دربايست ميباشد 

سـواد يـا خوانـدن و       . مگري نتوانـد بـود    توده اي از دربايستهاست و زندگاني بي آن جز چيرگي و سـت            
آن كوششهاييكه در اين راهها رفتـه ميبايـد         . نوشتن براي هر كسي باياست و سود آنرا همگي ميدانيم         
  .ارجش را دانست و نامهاي كوشندگان را بنيكي ياد كرد

 يك تـوده بايـد    « . چيزيكه هست اينها هيچيكي چارة درست گرفتاريها نبوده و خود نبايستي بود           
يكان يكان ايشان ـ نيك  : يك توده تا خود آنان ـ يا بهتر گويم  » خود نيك باشند تا بتوانند پيش روند

  .نباشند از چيزهاي ديگري نتيجه پديدار نخواهد بود
يك تودة آلوده ، با انديشه هاي پراكنده و گمراه ، و خردهـاي نـاتوان ، و خيمهـاي ناسـتوده ، از                        

اگر كساني كوشيدند و چنان چيزي را در ميانشان پديـد       نتوانند گرديد ، و     بهره ياب   ] اتحاد= [يگانگي
آوردند چون بنياد استواري ندارد با يك نيرنگي كه بدخواهان يا بيگانگان بكار برند و يا در ساية يـك                    

   چنين مردمي قانون را بازيچة سودجوييها و كينه ورزيهاي خود و .پيشآمد بي ارجي از ميان تواند رفت

 ١٩٠
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از سواد بجاي سود زيان بردارند و از خواندن و نوشتن بيش از اين نتيجـه                .  چيز بي ارجي گردانند    يك
  .نگيرند كه دريافتها و نيروهاي خدادادي را از دست دهند و بآموزاكهاي ارجداري هم راه نيابند

نيز يـاد   با اينحال ما دليلهايي     . سرگذشت سي و چهل سالة ايران خود گواه اين گفته ها مي باشد            
  :ميكنيم 

چنين گيريد كه شما ميخواهيد يكدسته سپاه را كارآمد و نيك گردانيـد و بـا دسـت آنـان بيـك                      
بدينسان كه بيكايك آنها . براي اين بايد يكايك سپاهيان را آراسته و نيك گردانيد        . نتيجة بزرگي رسيد  

 گردانيد ، معني فرمانبرداري شيوة جنگ آموزيد ، آيين سپاهيگري ياد دهيد ، ترس از دلهاي آنان دور        
از چنين سپاهيانست كه ميتـوان      . يك سپاهي و سود آن ، و زشتي خودسري و زيان آنرا نيك فهمانيد             

  .يك سپاه نيكي پديد آورد و با دستياري آنان بيك نتيجة بزرگي رسيد
گـي  آري براي فيروزي يك سپاه ، افزارهاي جنگي نيك ، و فرمانـدة كـاردان دلـسوز ، نقـشة جن                    

آمد فرصت ، و نيكي زمين ، و سـازگاري هـوا ، و ديگـر                 سپس هم پيش  . درست هم دربايست ميباشد   
  .اينگونه چيزها بي اثر نتواند بود

يكدسته سپاهيان ناورزيده و خـام و       . ليكن همة اينها ، پس از نيكي و آراستگي خود سپاهيانست          
همان افزارهاي نيك و كارآمد را در ميـدان          :خودسر و ترسنده ، همة اين چيزها را بي نتيجه گردانند            

جنگ گزارده بهرة دشمن سازند ، و يا بجاي بكار بردن در كارزار و چيرگي بدشـمن در كشاكـشهاي                    
همـان فرمانـدة دلـسوز و كـاردان را تنهـا گـزارده از ميـدان گريزنـد و يـا بـا                        . ميان خود بكـار برنـد     

ان نقشة جنگي را با نافرمانيهاي خود تباه سازند و يا           هم. خود او را از جان سيرگردانند     ١دژرفتاريهاي
از فرصت و سازش هوا و زمـين بهـره منـدي نتوانـسته همـه را                 . از ناداني بسود دشمن بكارش بندند     

  .بيهوده گردانند
يك تـودة آلـوده و   . اينها چيزهاييست كه بارها آزموده شده و تاريخ پر از گواهيها براي اين گفتار ميباشد 

نيز همين حال را دارد و همة كوششهايي را كه در راه پيـشرفت آن كـرده شـود بـي نتيجـه گـزارد و                          گرفتار  
بر اين سخن نيز گواهيهاي بسيار در تاريخ هست و ما اينك بدو           . كوشندگان را از پا اندازد و يا پشيمان گرداند        

  :گواهي از تاريخ خود ايران بس ميكنيم 
  اين مرد با كوششهاي خود ايران را از چنگ سه دشـمن بيگانـه          . اند داستان نادرشاه را همه كس ميد       )١

كه در گوشه هاي كـشور برخاسـته بـود پايـان      هايي ـ روس و عثماني و افغان ـ رهانيد و بآشوبها و خودسري 
از همـان ايـران     : يـك جملـه گـوييم       . سپس نيز لشكر بهندوستان و خوارزم و بخارا برده هرسه را بگشاد           . داد

از آنـسوي بـراي آسـايش آينـده بـا           . فته و از ميان رفته يك دولت نيرومند كشورگشايي پديد آورد          شكست يا 
عثماني و ديگر همسايگان بگفتگوهايي پرداخت ، و كينة سني و شـيعي را كـه از دويـست سـال پـيش مايـة            

ز يـك سـو در      بدينـسان كـه ا    . دشمني ايران و همسايگانش شده بود ، از يك راه بخردانه به برداشتن كوشيد             
  ايران بجلوگيري از بدرفتاريهاي نابخردانه اي كه دربارة سه خليفه رواج يافته بود كوشيده سختگيري نمود ، و 

 
١  ـ و» بدي و خشونت« ـ دژ پيشوندي است بمعني 
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از يكسو با عثمانيان گفتگو كرد كه كيش شيعي را از شمار چهار كيش ديگر شناخته با پيروان اين كيش هم                     
  .رفتار همديني نمايند

خواستمان ستايش از نادر نيست و نميخواهيم او را بيش          .  ارجداري ميبود  اينها كارهاي بسيار سودمند و    
اينمرد تا ميتوانست و از دسـت       . ميخواهيم ارج كارها و كوششهاي او را يادآوري كنيم        . از آنچه بوده باز نماييم    

 و خوشي   او برميآمد به پيشرفت كار ايران و نيرومندي كشور مي كوشيد و با همة نام پادشاهي كمتر بآسايش                 
  .ميپرداخت ، و كارهايش در تاريخ كمتر مانند داشته

كنون شما ببينيد كه ايرانيان از آن جانفشانيها و كوششهاي او ، و از نتيجـه هـاي بزرگـي كـه در سـاية                         
  همـين زمينـه اسـت كـه     ... تالش بيست ساله بدست آمده بود چـسودي بردنـد ، و چـه پاداشـي بـاو دادنـد؟               

  .و گواه سخن ما باشدمي خواهيم روشن گردد 
اگر نيك جستجو كنيد و با خرد و فهم بداوري پردازيد آلودگيهاي توده همة آن رنجها را هدر گردانيد و                    
نتيجه ها را از ميان برد ، و پيشآمدهاي سالهاي آخِر نادر و آن ستمگريهاي نابجـا و ناسـزاي او بـيش از همـه             

  . ميوة همان آلودگيها ميبود
 در آن روز خيمها بسيار پست گرديده و دستة انبوهي از سرجنبانان ، بجـاي آنكـه                   :نخست بدي خيمها  

خشنودي نمايند و با نادر همدستي دريغ نگويند باو رشك ميبردند و از بدگويي و زباندرازي باز نمي ايستادند                   
 درماندگي را از    درباريان سلطانحسين كه در پيشآمد چيرگي افغانان آن ناتواني و         . بلكه كارشكني هم ميكردند   

خود نشان داده بودند ، كنون با نادر همسري و همچشمي مينمودند و بنام و آوازة او رشك برده در پشت سر                      
چون نادر از يك خاندان گمنامي برخاسته بود ، اين          . دلهاي خود را با بدگوييها و نكوهشها خنك ميگردانيدند        

يگرفتنـد و از اينكـه پـدرش شـاه نبـود بـشاهيش خـرده                را كه خود ماية سرفرازي او بود عنوان عيبجـويي م          
  .كسيكه ماية رهاييشان شده بود با اين بهانه ها بآزار او ميكوشيدند. ميگرفتند

شيخ محمدعلي حزين كه در آن زمان ميزيسته و بگفتة خودش در چنان هنگام آشوب و گرفتـاري ، بـا                     
تن چيستان و مانند اينها كـه همـه بيهـوده و يـاوه             ويلگردي و رفتن از اين شهر بآن شهر و سرودن شعر و باف            

ميبوده روز مي گزارده و كمترين سودي بكشور و مردم از وي نميرسـيده چنـين كـسي بـا نـادر همچـشمي                        
ميـدانيم كـساني   . مينموده و ما چون كتابش را ميخوانيم ناخشنودي او را از كارهاي نادر آشـكاره مـي بينـيم        

  :يگوييم م. بحزين هوادار خواهند درآمد
اينگونه كسان هميشه در ايران هستند كـه هنرشـان جـز مفتگـويي و مفتخـواري                 . حزين نباشد ديگران  

نيست و با آنكه جز زيان سودي بتوده و كشور نتوانند رسانيد خود را داراي ارجي ميشمارند و بـا كوشـندگان                      
 هيچكس ديگـر هـم بكـاري    همسري و همچشمي مينمايند و چون خود كاري نميتوانند چنين ميخواهند كه           

  !..آيا همين ماية گرفتاري يك توده نتواند بود؟. برنخيزد
..) در آغـاز اسـالم خليفـه كـه بايـستي بـود؟            (بر سر يك گفتگوي پـوچي        : دوم پندارپرستيها و نادانيها   

 خـود  دويست سال بيشتر خونها ريخته شده و شهرها ويران گرديده ، و مليونها زنان و دختـران از خانـدانهاي              
بفروش رسيده بودنـد و در همـان زمـان كـه نـادر برخاسـته و بـا                   ١جدا گرديده و در بازارهاي صوفيا و بلغراد       

  عثمانيان

 
١  ـ و. وز بلگراد مي خوانيمـ امر

 ١٩٢



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

ميجنگيد چند صدهزار تن از آن زنان و دختران در بردگي ميزيستند و يكي از درخواستهاي آن شاه غيرتمند                   
ست برداشتن نتوانسته و بـر سـر همـان بـا نـادر      باز گردانيدن آنان ميبود ـ از چنين گفتگوي شوم و پوچي د 

از آنهمه گزندها چشم پوشيده و پيـشرفت كـشور و آسـايش مـردم و             : تيره دروني نگريد    . دشمني مينمودند 
مانند اينها را خوار شمارده تنها اين ميخواستند كه آزاد باشند و بنام علي و عمر كشاكش كننـد و بـدزبانيها                      

  .نمايند
خانـدان صـفوي بيكـاره گرديـده و آن زمـان كـه               :  دانسته نبودن معني زنـدگاني     سوم سستي خردها و   

پادشاهان توانايي همچون شاه اسماعيل و شاه طهماسب و شاه عباس از آن برميخاستند گذشته ، و اين زمان                   
 جز مردان بيكاره اي همچون شاه سليمان و شاه سلطان حسين و تهماسب و مانند اينها بر نمـي خاسـتند ، و             
اين نتيجة بيكارگي و ناتواني آن خاندان ميبود كه يك دسته افغانان تا پايتخت پيش آمـده و آن داسـتانها رو                      

رفتار شاه سلطانحسين و پسرش تهماسب و پيرامونيان ايشان چنـدان زشـت اسـت كـه هـركس از                    . داده بود 
ر افتاده و راه چـاره بـروي آن         چه زشتي بيشتر از اين كه هنگامي كه اسپهان در فشا          . شنيدن آن دلگير گردد   

بسته شده بود و تهماسب را كه وليعهد گردانيده بودند براي گرد آوردن سـپاه بـه بيـرون فرسـتادند ، جـوان                        
بيدرد سپاهي گرد آورده و در قزوين آسوده نشست و بخوشگذراني پرداخت و بلكه گرفتاري مادر و خـواهران                   

گفتة يكي از تاريخنگاران ، آنروزي كه اسپهان بدست افغانـان           ب. خود را فراموش كرده بجشن عروسي پرداخت      
افتاد و پيداست كه چه اندوه و غمي درميان ميبود ، شب آن در قزوين جشن عروسي بـود و آواز شـادماني از                        

  .هر سو برميخاست
 چنين خانداني ، باز دسته هاي انبوهي دلبستگي بايشان مينمودنـد و بـه هواخـواهي از ايـشان بـا نـادر                      
دشمني مينمودند و از كارشكني باز نمي ايستادند و ناداني را بجايي رسانيدند كـه بهنگاميكـه نـادر از توپـال                      
عثمان پاشا شكست خورده و بايران بازگشته بود كه دوباره سپاه آرايد و بجنگ شتابد ، در چنـين هنگاميكـه                     

ك دريغ نگويند يك محمدخان بلوچي كـه     ميبايست مردم از هيچگونه دستگيري باو باز نايستند و جان و دارا           
همراه افغانان بايران آمده و خود يكي از دشمنان آشكار كشور ايران ميبود ، سود جسته و بنام آنكه پادشـاهي     
را براي تهماسب ميخواهد بيرق نافرماني افراشت و دسته هايي از ايرانيان بسر او گرد آمدند و در كوه كيلويـه                     

پيرامونها كوس دشمني نادر را كوفتند ، و در نتيجـة ايـن بـود كـه نـادر كـه پـس از        و شوشتر و دزفول و آن  
شكستن عثمانيان گرد بغداد را گرفته بود از آن دست برداشت و براي جنگ با اينان بايران شتافت ، و پس از                      

  .يكرشته خونريزيها بود كه آشوب را فرو نشاند
ان و آن خونريزيهـا و آن زبـوني و بيـدردي كـه از دربـار                 در سالهاي آخر زندگاني نادر ، كه داستان افغـ         

صفوي ديده شده بود كهن گرديده ، و همچنين جانفشانيهاي نادر و آن فيروزيهاي شگفت كـه در جنـگ بـا                       
افغانان و عثمانيان رو داده بود ، تازگي خود از دست داده و كم كم از يادها ميرفت ، كسان بسياري بدشـمني                       

» !..حاال كه مملكت تصفيه شد پس چرا آنرا بدست صاحبانش نميسپارد؟          « :  چنين ميگفتند  با نادر برخاسته و   
  !.. ؟ اينان پادشاهي را چه مي پنداشتند!  ببينيد ناداني و بيخردي را 

تو گويي باغي بوده ازآِن كسي و يكي آنرا با زور گرفته بوده و آزاده مردي آنرا پس گردانيده و باوست كه                      
  يا تو گويي كودكي » !..باغ كه از دست زورمند در آورده شد پس چرا بدارنده اش نميسپاري؟ « :گفته ميشود 
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كودك را  « : بوده گرگي آن را از آغوش مادرش ربوده و مرد دليري آنرا پس گرفته و باوست كه گفته ميشود                    
  » !..كه از دهان گرگ درآوردي پس چرا بمادرش نميدهي؟

 كه كشور براي زيست مردم و آسايش آنانست و پادشاهي براي نگهداري كشور              از ناداني اين نميدانستند   
و ايمني دادن بمردم ميباشد ، و پادشاه كسي تواند بود كه بچنين كـاري برخيـزد ، و خانـدان كهـن صـفوي                         
چنين شايندگي نميدارند و اين بسيار نادانيست كه كساني آسايش كشور و مردم را فرامـوش سـاخته دربنـد                    

  .بسيار پستي است كه تودة بزرگي را فداي فرمانروايي و هوسبازي اين و آن گردانند.  آن باشنداين و
از نادر چشم ميداشتند كه پس از آنكه بيست سال رنج برده و كشور را زنده گردانيده بود ، آنـرا بدسـت                       

ا ميبايد او ايـن كـار را        چر!. چرا؟: يكي نمي پرسيد    . شاهزادگان كارندان صفوي بسپارد و خود را بكناري كشد        
  !. آنگاه چسودي از اين كار بشما خواهد رسيد؟!. كند؟

يك چنين ماليخولياي پستي در سرها پيدا شده و بهمين دستاويز در برابر نادر ايـستاده و از دشـمني و                     
ي كارشكني خودداري نمي نمودند ، و در هنگاميكه نادر با عثمانيان بريده و به بـسيج يـك لشكركـشي بزرگـ                

كردنـد تـو گـويي يـك         خاست اينان بيكار نايستاده و در هركجا همينكه يك بچه صـفوي را پيـدا مـي                 برمي
رهاننده اي پيدا كرده اند بسر او گرد ميآمدند و بشور و خروش ميپرداختند ، و همان را دستاويز گرفته بيـرق                      

ا يا صفي ميـرزا ناميـده و از خانـدان           نافرماني بلند ميساختند ، و چه بسا درويشان ويلگردي خود را سام ميرز            
صفوي شمرده و در يك شهر ميان مردم نمودار ميشدند ، و از اين شور و ديوانگي كه ميان ايرانيان پيدا شـده           

  كار بجايي رسيد كه عثمانيان از اين ناداني مردم بسود جستن برخاسـتند و يـك                . بود بنان و نوايي ميرسيدند    
  . يا ساخته در برابر نادر بلند گردانيدندبدست آورده» شاهزادة صفوي« 

ــا ايــن داســتان آشــنايند :  داســتان جنــبش مــشروطه  )٢   ديگــران هــم تواننــد. خواننــدگان پيمــان ب
اين داستان كه در زمان ما رخ داد ، اگر نيك سنجيده و انديشيده شـود ، گـواه                   . را بخوانند » تاريخ مشروطه « 

  .روشن ديگري بگفته هاي ماست
كه در ايران جنبش مـشروطه خـواهي رخ داد ، يـك شـور و سهـشي در مـردم            ) ١٣٢٤ (١٢٨٥در سال   

در سراسر كشور ، انبوه مردم ، از بازاريان و بازرگانان و ماليـان و ديـه داران و   . پديدار شد كه كمتر مانند دارد 
ـ                   اگرچـه در  . دديه نشينان و ديگران بتكان آمده همگي بآرزوي نيك بـودن و نيكـي كـردن و كوشـيدن افتادن

بـا اينهمـه رويهمرفتـه      . برخي جاها اين تكان كم ژرفا ميبود ، و دستة بزرگي از مردم نميدانستند چكار كنند               
تكان بسيار بزرگي بود و در توده يـك خـواهش و آرزوي نيرومنـدي بـراي همدسـتي كـردن در راه كـشور و                          

گـران همـه از گـرفتن مـشروطه شـادماني           جز از درباريان كه دستة كمي ميبودند دي       . كوشيدن پيدا شده بود   
ماليان و سيدان ، تفنگ بدوش انداختـه        . مينمودند و براي كوشش در راه كشور و توده آمادگي نشان ميدادند           

  .رده ايستاده مشق سربازي ميكردنده و دامن بكمر زده ، با ديگران ب
 را بـشگفت انداختـه بـود كـه          اين جوش و جنب ايرانيان و همدستي آنان بسياري از نويسندگان اروپايي           

  .ستايشهاي پياپي مينوشتند و پاره اي از ايشان از آيندة درخشان آسيا گفتگو بميان ميآوردند
  لــيكن در ســال دوم و ســوِم آن دســته هــاي بزرگــي از      . ايــن در ســال نخــست مــشروطه بــود    

  .انيدندـر را بخونريزي رستند و كم كم كاـمشروطه خواهي بازگشتند و اين بار بجاي هواداري بدشمني برخاس
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در تبريز كه فروزانترين كانون شورش ميبود ، مردم دوچي كه پيشگامان مشروطه خواهي آنان شـده بودنـد ،                    
آن شور آزاديخواهي و همدستي اين زمان جا بكشاكش و          . اين بار هم پركينه ترين دشمنان آزادي آنان شدند        

روزنامة تيمس انگليس آسـياييان     . ا بنكوهش و بدبيني پرداختند    پراكندگي داده و اروپاييان بجاي آن ستايشه      
  .خواند» مردمان ناشايا « را 

. باشد كه ديگران پاسخ ايـن را آمـاده ندارنـد      .. چرا آن دسته ها از مشروطه باز گشتند؟       .. چرا چنين شد؟  
ميبود كـه خـواه و نـاخواه         درميان توده    آلودگيهاي كهن براي آنكه   : ميبايد گفت   . ولي ما آنرا آماده مي داريم     

  .كار خود را ميكرد و نتيجة تلخ خود را ميداد
كيشها با مشروطه و قانون و كوشش در راه كشور و مانند اينها كـه خواسـت آزاديخواهـان بـود                      نخست

نميساخت و خود نشدني بود كه ميانة اين دو كشاكش و برخورد پديد نيآيد ، يـك كـيش كـه پيـروان آن ،                         
ه پيش آمدهاي هزارو سيصد سال پيش عربستان پردازند و زمان خـود را فرامـوش كننـد و                   ميبايست همه ب  

جهان را پديد آمده بپاس چند تن درگذشته شناخته همه بستايش و پرسـتش آنهـا كوشـند ، و از اينـسوي                       
ك چنين پندارند كه ناپيدايي هست و خواهد آمد و جهان را بنيكي خواهد آورد ، و تـا وي نيآيـد جهـان نيـ                       

  !..نخواهد بود ـ چنين كيشي با كوشش و جانفشاني در راه كشور و توده چگونه توانستي ساخت؟
در آغاز كار چون از يكسو جوش و سهش مردم بسيار نيرومند مي بود و از يكـسو بيـشتر كـسان معنـي                        

چـرا همراهـي   ميشماردند ، اين بود بيچـون و   » رواج شريعت « مشروطه را نميدانستند و آن را بيش از همه ،           
ولي سپس كه از يكسو جوش و سهش از تندي افتاد و از يكسو معني مشروطه بهتر دانـسته شـد ،              . مينمودند

  .خواه و ناخواه جدايي ميانة آن با كيش پديد آمد و دستة بزرگي از آن رو گردانيده و يا دو دل ايستادند
 كـرده و از ايـن راه نـان خـورده و شـكوه                انبوهي از ماليان در ايران و عراق سالها بمـردم پيـشوايي            دوم

اندوخته بودند ، و كنون كه اين دستگاه را بزيان كار خود ميديدند يا ميبايـست از آن سـودهاي خـود چـشم                        
بيـشتري از آنـان ايـن دوم را    . بپوشند و آزادانه بمردم پيوندند و يـا از راه دشـمني آينـد و بـدخواهي نماينـد          

   و چون چنانكه گفتيم داستان ناسـازگاري كـيش بـا مـشروطه هـم درميـان                  برگزيدند و بدشمني برخاستند ،    
  .و آشوب بزرگي برپا گردانند١دلنْمي بود بآساني توانستند عاميان را هم برآغا

   ناتواني روانها و سستي خويها كه بـسياري از آزاديخواهـان بـويژه درس خوانـدگان ، از سـود خـود                      سوم
كوششهايي كه مينمودند دلـسوزي نـشان نميدادنـد و پيـشرفت كـار را               چشم پوشي نميتوانستند كرد ، و در        

سست ميگردانيدند ، و يا با يكديگر برشك و كينه پرداخته و دسته بنديها مينمودنـد ، و يـا بـسود دشـمنان                         
آن پاكدلي و جانفشاني كه از تودة انبوه ديده ميشد از برجـستگان و              . كوشيده با كشور دو رويي نشان ميدادند      

  .افتادگان ديده نميشدپيش 
اينها گرفتاريهاييست كه در توده ميبوده و ناگزير نتيجة خود را بيرون خواستي داد و آن شور و سهـشي                    

يك درختي كه بيمار و آسيب يافته است و اگر هم برگ و شكوفه              . را كه برخاسته بود از كار خواستي انداخت       
  .بسيار آورد ميوه هاي درست و فراواني نتواند داد

                                                           
بـه سـر پيچـي و       ( ـ نويسنده بعدها برآغاليدن را فعل الزم گرفته هميشه برآغاالنيدن را متعدي و به معنـي تحريـك كـردن                     ١

 بكار برده ـ و) آشوب
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اين آلودگيها كه ياد كرديم هر يكي درخوِر گفتگوي درازيست ولي ما چون از كيشها و ناسازگاري آنها با                   
زندگي ، و همچنين از ماليان و زيانكاري آنان ، در جاهاي ديگري سخن رانده ايم ، و سستي خويها و نـاتواني      

نيد و آنگاه در اينجا خواست ما گفتگو از         و روشن گردا  ١روانها را در همين رشته گفتارهاي خود خواهيم زَنديد        
  .اين زمينه ها نيست و براي مثل اينرا ياد ميكنيم بهمين كوتاهي بس كرده در ميگذريم

كارشكني هـاي    در پيشآمدهاي مشروطه ناخشنودي همسايگان كشور و      : مي دانم كساني خواهند گفت      
يجه گرديدن جنبش آزاديخواهي ايـن كارشـكني را          بي نت  آنان نيز در ميان ميبود و يكي از انگيزه هاي بزرگِ          

چيزيكه هست ما مي بينـيم همـان همـسايگان نيـز از             . راست است و ما نيز آنرا ميدانيم      : ميگويم  . بايد شمرد 
 ٢مـثالً . ته و بدستيارِي همان ، كار خود را از پيش برده اند           ـآلودگيهايي كه در ميان خود توده بوده سود جس        

ولـي  .  مشروطة ايران ناخرسند ميبود و بيگمان از گام نخست بهم زدن آن را ميخواست              دولت آنروزي روس از   
بلكـه از پـست نهـادي       . هيچگاه اين را بزبان نيآورد و هيچكس را از كاركنان خود براي اين كـار برنيانگيخـت                

ته و اينان را كـه      برخي درباريان و از تيره دروني برخي ماليان و از نافهمي و ناداني يكدسته از مردم سود جس                 
براي پشت پا زدن به پيشرفت و فيروزي تودة خود و دشمني كردن با جنبش آزاديخواهي آماده ميبودند ، بـا                     
دست كاركنان خود بتالش واداشت ، و چون در ساية بدخواهيهاي اينـان رشـته از هـم گـسيخت و جنـگ و                        

  .شهرهاي شمالي آوردخونريزي در آذربايجان پيش آمد همان را دستاويز گرفته لشكر ب
هر توده اي همينكه نادان و آلوده باشند ، و دوست از دشمن و سـود                . اين تنها ايران و همسايگانش نبود     

  .از زيان باز نشناسند ، افزار دست ديگران گردند ، و اين خود گواه ديگري بآن گفته هاي ماست
اين زمينه ها كه مـا دنبـال        . ن گردانيم براي آنست كه گفته هاي خود را نيك روش        . اينها براي مثل است   

اينها آزمايشهاييست كه بـراي گذشـتگان پـيش         . ميكنيم هميشه از تاريخ دليلهاي خوبي براي آنها توان آورد         
وگرنـه ايـن راه مـا بـا آنچـه نادرشـاه و              . آمده و ما با سرگذشت آنان گفتـه هـاي خـود را روشـن ميگـردانيم                

  .آزاديخواهان داشته اند بسيار جداست
يك توده بايد خود نيك باشند تا توانند از كوششهاي پيشروان و از پيشآمدهاي كوتاه سخن آنكه 

توده يك . جهان بهره يابند و بلند گردند ، و اين نيكي جز با نيك گرديدن يكايك باشندگان نتواند بود
  .چيز جدايي نيست ، همان باشندگان باهمند و توده ناميده ميشوند

ك گردند و با هم بستگي دارند و همگي يك راه را بپيماينـد و يـك خواسـت را پـي                      اينان بايد ني  
هركسي بايد نخست بخود پردازد اينست ما هميشه گفته ايم . كنند تا يك تودة شاينده اي پديد آورند

 سپس هم به نيك گردانيدن ديگران كوشد و بآنان در اين راه ياري كند ، و خود را پاك و نيك گرداند      
  .ت راهيكه ما را تواند به رستگاري و فيروزي رسانيداينس

زيرا بسياري از مردم ، بلكه بيشتري از آنـان          . ميدانم اين سخت است و بآساني پيش نخواهد رفت        
. كسانيند كه در خود كمي سراغ نميدارند و اين بآنان گران ميفتد كه ميگوييم خود را درست گردانيد                 

  شناسند  داراي سرمايه هايي مي  ميگذرند و هر يكي از آنان خود رادستة ديگري از اين اندازه هم يك

 
١  شرح دادن ـ و= ـ زنديدن 

٢ مثل ـ و: ـ اصل 
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ه بديگران راه نمايند ، و اين از سخت ترين كارهاست كه مـا آنـان را از ايـن پنـدار بيـرون آوريـم و                           ك
م پوشـيده و    ـيها چـش  ـاينان از همة سرفرازيها و آراستگـ      . ان گزاريم ـان را بگردنش  ـكميها و آلودگيهاش  

برگزيده اند كه بنشينند و برتري فروشند و گردن كشند و بخود بالند ، و سر هـر سـخني از                     تنها اينرا   
ايـن  . توده و از بدي آن گله كنند و چنين وا نمايند كه اين توده شايندة كساني همچون آنـان نيـست                    

يك زمينه ايست كه چند گونه هوس از خودنمـايي و برتريفروشـي و              . يك لذت بزرگي براي ايشانست    
  .اسري در آن گرد آمده و از آنسوي گاهي سودهايي نيز بدست آيدجد

 ما اگر ميخواهيم يك تودة نيكـي        .چيزيكه هست راه همين يكيست و بس      . اين سختي را ميدانم   
جهـان يـا سـپهر هيچگـاه        . داريم و از پيشرفت و سرفرازي بهره يابيم راه آن همينـست كـه ميگـوييم               

مردميكه ميخواهند بـا هـوس و       . ه بايد پيروي از آيين جهان كنند      اين مردمند ك  . بدلخواه مردم نگردد  
دلخواه زيند و زندگي را تنها براي خودفروشي و جداسـري ميخواهنـد سرنوشـت آنـان جـز خـواري و               

  .زبوني نتواند بود
در نهاد آدمي خيمهاي ناستوده فراوانند ، و يكي از آنها اينست كه بكمي در خود گردن نگزارد و                   

 اينها هر دو از ريشة خودخواهيست كه از .ه هميشه بديگران برتري فروشد و خرده ها گيردديگري آنك
  .ناپاكترين خيمهاست و چون روان و خرد ناتوان باشد نيرو گيرد و شاخه ها افرازد

انبـوهي  . امروز اگر شما گفتار و كردار مردم را بينديشيد نشان اين دو خيم را بسيار خواهيد يافت             
دو تن با هم گالويز شوند و تا بـر سـر خـشمند              .  كار بدي كه بكنند بگردن شيطان اندازند       از مردم هر  

بكلة يكديگر كوبند ، و همينكه خشمهاشان فرو نشست ، بجاي آنكه بدانند كار بدي كرده اند و بـرآن                    
باشند كه پس از آن بجلوگيري از خشم كوشند ، خود را بيكبـار پـاك گردانيـده شـيطان را گناهكـار                       

  .شناسند
بسياري از زنها شيوة ايشانست كه هرچند روز يكبار ، به بهانة رخت و كـاله و كفـش ، بـا شـوهر                        

ايـن دعـوا را او   . فالن زن جادو كرده بود« : خود هياهو برپا گردانند و سپس فرو نشسته چنين گويند        
  .»انداخت

يش از همـه كارنـداني خـود    بسياري از مردان ، چون زياني بينند بجاي اينكه انگيزة آن را كـه پـ        
ايشان بوده بدست آورند و باري پندي گيرند و براي آينده آگاه باشند ، بچه اي را كه تازه زاييده شـده         

  .ناميده پيشآمد را از رهگذر او شمارند» بد قدم« يا عروسي را كه تازه آمده 
آمـد  « و »  و خوش قدمبدقدم« داستان گله از چرخ و زمانه و روزگار و باور داشتن بچشم زخم و     

  .و مانند اينها بيش از همه نتيجة اين خيم است» و نيآمد
 و بارهـا رخ  كسيكه يك كار بدي مي كند از دشوارترين كارهاست كه شما آن را بگردنش گزاريد       

دهد كه در برابر يك بدكاري كوچكي چندان ايستادگي نشان دهد و بهانه ها آورد كه مـردم را بخـود                     
  . برابر نتيجة آن گناه خوار و بي ارج گرددخنداند و چند
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همين رفتار را دربارة ناآگاهيهاي خود نيز نمايند و يك سخني را كه بغلط بزبان آوردند تا توانند                  
  .از آن باز نگردند و براي پرده پوشي بيك ناداني چند ناداني ديگر از خود نشان دهند

ان آمـده بـودم روزي در نشـستي گفتگـو از            در نوزده سال پيش كه به تهـر       : براي مثل مينويسم    
سلطان « در مجله اي ديدم فالن نويسنده نام پدر شاه عباس را            « : تاريخ ميرفت ، و يكي چنين گفت        

، ايـن را بـا   » ...تصور كرده سلطان محمد الجايتو برادر غازان شاه مقصود است. نوشته» محمد خدابنده 
   :من پاسخ دادم. لحن ايراد و ريشخند ميگفت

باين ) با لقب خدابنده( همان الجايتو را پدر شاه عباس را نيز خدابنده ميخوانده اند و راستي را نامِ 
مـن  . ابـداً نيـست   : گفـت   . در كتابهاي تاريخ هست   : گفتم  !..  از كجا ميگوييد؟  : گفت  . گزارده بوده اند  

آوردند و ديده   . م و نگاه كنيم   من عالم آراي عباسي را دارم بيآوري      : دارندة خانه گفت    . خاموش گرديدم 
اين نـسخه معتبـر نيـست مـن يـك      « : ولي خرده گير نپذيرفته چنين گفت      . شد در آنجا نوشته شده    

  براي يك چيز كـوچكي خـود را در پـيش باشـندگان             . »نسخة خطي دارم تنها نوشتة آنرا قبول ميكنم       
  .تانها فراوان تواند يافتاگر كسي دربند گرد آوردن باشد از اينگونه داس. بي ارج گردانيد

بيك پيشه وري يا كارگري كه كاري بسپاريم و بغلط انجام دهـد بـسيار دشـوار اسـت كـه آن را                       
در اينجا نيز بارها ديده شده كه استاد غلطكـار بـا بهانـه هـاي پيـاپي خـود را رسـوا                       . بگردنش گزاريم 

پارچه اي خريـده و بيـك       : گويد  يكي از آشنايان مي   . ميگرداند و يك لغزش كوچكي را بگردن نميگيرد       
درزي دادم كه رختي دوزد و چون آنرا بپايان رسانيد و داد ديـدم بـسيار تنـگ دوختـه و چـون ايـراد                         

ديگـري ميگويـد    » حاال مد اينست كه رخت را تنگ و چسبان مي پوشـند           « گرفتم پافشاري نمود كه     
حـاال  « : ي پروايـي چنـين پاسـخ داد         مهري دادم يكي كند ، چون بد كنده بود و ايراد گرفتم با يك ب              

  .»!حسن خط طالب ندارد
با چنين خيمي كه در نهادهاست و انبوه مردم گرفتار آن ميباشند كساني چـون آگاهيهـايي را از                   
اينجا و آنجا گرد ميآورند همين ، انگيزة نيرومندِي آن خيم ميگردد ، و هر يكي از آنان خـود را دانـا و                 

ميشمارند ، و هر زمان كه گفتگويي از نيكي يا بـدي بميـان              »  از توده بيرون   «نيك و آراسته پنداشته     
  .ميآيد بيكبار خود را كنار ميگيرند

چند سال كه ما پيمان را آغـاز كـرده و بكوشـشهايي دربـارة                چنانكه بارها گله كرده ايم ، در اين       
ز آنـان ، جـز در انديـشة         خويهاي توده ميپردازيم ، يك رنج ما همينست كه دستة انبوهي ، هر يكـي ا               

مثالً يكـي   . توده نيست و هميشه خود را در ميان توده و آن كوششها نهاده از آن راه بسخن ميپردازند                 
مـردم مادينـد نـصيحت      « : ديگـري ميگويـد     . »اينمردم نميـشود زحمـت بيجـا ميكـشيد        « : ميگويد  

رويهمرفته هر سخنيكه ميگويند    » كرداينمردم را بايد با زور اصالح       « : باز ديگري ميگويد    » نميپذيرند
 كساني با صد آلودگي مـي نـشينند و خـود را    .از خودشان هيچ سخني بميان نميآورند از توده است و     

شما را بـا تـوده چكـار        « : اينست ما بارها پاسخ داده گفته ايم        . فراموش ميكنند و از توده بد ميگويند      
  .»!.. نيك خواهيد شد يا نه؟خودتان بگوييد كه. از خودتان سخن گوييد. است
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آنچه بدشواري كار ميافزايد آنست كه ما سرچشمة بديها آن باورها و پندارها و آگاهيهـاي بيپـا و                   
گوييم پيش از همه بايد اينها را از مغزها بيرون  ماريم كه در مغزها آكنده شده و مي    ـپراكنده را مي ش   

  يكـتن  . فتد بويژه بـا نـاتواني و سـستي خردهـا          گردانيد و پيداست كه چنين درخواستي چگونه گران ا        
ولي همينكه بيك باور بيپايي     . مي نشيند و از اينجا و آنجا سخن ميراند و نيك نهادي از خود مينمايد              

  از باورهاي او مي رسد در آنجاست كه مي بينـي همـه چيـز را فرامـوش كـرده و تنهـا بنگهـداري آن                          
  .مي كوشد

 در مردم پرداختن هركس بخود كـه خواسـت ماسـت كـار بـسيار                با همة گرفتاريها  : كوتاه سخن   
داستان ما  . اين يك چشمداشتي از ايشان است كه با چند گونه هوس ناسازگار ميباشد            . دشوار ميباشد 

. داستان كساني است كه در يك رودي كه با تندي بسيار روانـست نـه بـسوي ريـزش رود شـنا كننـد                     
  .اشتپيداست كه بتالش سختي نياز خواهند د

ما اگر نيكي توده را ميخـواهيم راه        . چيزيكه هست چاره جز يكي نيست     . اين دشواريها را ميدانيم   
 يك بيماري را كه ميخواهيم بهي يابد ناگزيريم دارويي را كه براي           .همين است و بايد آنرا پيش گيريم      

تن اين درمان ، دشوار اسـت       آن درد است باو بخورانيم ، و اگر بنام اينكه خورانيدن اين دارو يا بكار بس               
  .خودداري نماييم نتيجه جز نابودي بيمار نخواهد بود

چنانكه گفته ايم جهان از روي يك آيين استواري ميگردد و اين آيين از بهر اين مردم و آن مردم                 
هر توده اي كه ميخواهند پيش روند و بهره از پيشرفت و سـربلندي يابنـد بايـد از راه آن                  . ديگر نگردد 

  .ار آغاز كنندبك
  .از آنسوي اين دشواري كه نمودار است تنها در آغاز كار است و پس از آن از ميان خواهد رفت

ميبايـد بـآن   . آن گردنكشي در برابر راهنمايي كه از انبوه مردم ديده ميشود خود نتيجة نادانيست     
. پشيمان گرديده بـراه آينـد     آنان زيان كار خود را نميدانند و چون دانند بيشترشان           . نيز چاره انديشيد  

همان كسان با آن سركشي و بي پروايي همينكه يك آسيبي ببيننـد آن زمانـست كـه همـه چيـز را                       
  .فراموش كرده همچون كودكان ناله و زاري آغازند

مـردي از بازرگانـان تـا دو سـال          : در اين باره صد داستان توان ياد كرد و من تنها يكي را ميآورم               
آن رفتار من كه    . ن آمدي و رفتي و هميشه در برابر اين كوششها بي پروايي از خود نمودي              پيش نزد م  

هميشه سخن از گرفتاريهاي توده ميگويم و تالشهايي بكار ميبرم باو شگفت مينمود و چون از آنانست                 
ده دنيا هميـشه اينطـور بـو      « : كه درس خوانده و آگاهيهايي اندوخته گاهي بزبان آمده چنين ميگفت            

  .، با اين جمله ها بي پروايي خود را نشان ميداد» ديگر بشر بهتر از اين نتواند بود
احـوالي از  « : در ميانه چند ماهي نيآمد ، و سپس چون آمد و نشست ، شتابزده بسخن پرداخـت              

..  گفـتم چـه باليـي برسـرتان آمـده؟     . »ما نمي پرسيد و گويا هيچ نميدانيد چه باليي بر سر من آمـده       
ي د دچار بيماري شده و پزشكان هر يكـ باره بسخن آمده و بيك داستان درازي پرداخت و دانسته ش  دو

   ه اند ، و نتيجه آن شده كهـري پرداختـيكي بچاره و درمان ديگ ري گفته اند و هرـدردش را چيز ديگ
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 رنجهـا و    دوهزار تومان پولش رفته و سرانجام دانسته شده كه درد يك چيز ديگري بوده اسـت ، و آن                  
  ..پول ريختنها همه بيهوده بوده است

چنـين چيـزي    « : اينها را با يك سوز دل ميگفت و پيـاپي مـي ناليـد و در پايـان چنـين گفـت                       
نافهمي و بيچارگي همين را گويند كه كساني بيك چيـزي تـا             : گفتم  » !بايد باينها چاره كرد   . نميشود

تيره درونـي همـين را گوينـد كـه چـون            .  چاره نكنند  خود گرفتار نگردند بدي آن را درنيابند و پرواي        
. گفتگو از توده و گرفتاريهاي آنست و از سرنوشت بيمناك آن سخن ميرود بيدردانه خونسردي نماينـد  

ولي همينكه خود گرفتار شدند و آسيبي ديدند بدينسان داستان سـرايي نماينـد و بـي تـابي از خـود                      
سفند نافهم كه تا كارد بگلوي خودش نرسـد درد آن را در نيابـد               اي نادان ، تو را با آن گو       . نشان دهند 

  !.چه جداييست؟
گرفتم كه گفته هاي تو راست      . »بايد باينها چاره كرد   « : تو از آزمندي پزشكان مينالي و ميگويي        

تو يكروزي خود را به نشست پزشكان رسان و         !.. دند؟مگر تنها آنانند كه چنين ب     : است ، من مي پرسم      
س پرده گوشي ده تا ببيني آنان نيز چگونه از آزمندي و دغلكاري بازاريان و بازرگانان مـي نالنـد و        از پ 

  .چگونه داستانها ميسرايند
از اينها گذشته ، مگر چاره كردن ببديهاي يك توده يك كار ساده و آسانيـست كـه هـركس كـه                      

اگر زندگي اينـست  !.. بينم از چه راه؟، بگو ب » بايد چاره كرد  « : مي گويي   !.. خواست بآن تواند كوشيد؟   
كه هركس هرآنچه را كه آموخته و با هوس و دلخواه خود سازگار يافته بكار بندد و پرواي هيچ راهي و        

چـشده كـه آنـان ايـن شـيوة زنـدگي را بكـار               !.. راهنمايي ننمايد ، چشده كه پزشكان چنين نكننـد؟        
 با اين شيوة زندگاني ، نكوهش و ايراد بدزدان و راهزنان            ، پزشكان يا ديگران بمانند ، شما را       !.. نبندند؟

  .آنان در آن راه خود همين دستاويز را ميدارند كه شما ميداريد. نيز نرسد
همه اينها : نميگويم . اينها سخنانيست كه تاكنون گفته نشده و چون گفته شود ناگزير كارگر افتد

  .و پيش افتند و ديگران ناچار مانده پيروي نمايندرا پذيرند ، مي گويم پاكدالن و بخردان پذيرند 
من چه كمي ميدارم تا بچارة آن پردازم؟ ميگويم ما نتوانيم گفـت در چـه                : كساني خواهند گفت    

  .ما كميها را خواهيم شمرد و شما خود خواهيد دانست كدام يكي را ميداريد. كسي چه كميها هست
ان و زنـدگي را نميدانيـد و آيـين زنـدگي را             اينكـه شـما معنـي جهـ       . كمي تنها بدخيمي نيست   

نميشناسيد ، اينكه چهارتن داراي يك انديشه نيستيد ، اينكه جدايي ميانة هوس و كارهـاي بخردانـه                  
  .نمي گزاريد ـ هر يكي خود كمي شماست و ما همة اينها را روشن خواهيم گردانيد

  
  
  
  
  

 ٢٠٠



 احمد كسروي    دردها و درمانها
 

  
  ـ سرچشمة كارهاي آدمي مغز اوست٢

  
ايد خود نيك باشند تا پيش روند و از پريشاني و گرفتاري رها گردند ، و نيكي                 يك توده ب  : گفتيم  

كنون ببينيم يكايك مردم چگونـه نيـك شـوند و راه آن             . يك توده جز با نيكي يكايك مردم آن نباشد        
  ..چيست؟

بايد دانست بديهاي آدميان در سه رشـته        .. بديها چيست؟ . براي اين بايد نخست بديها را شناخت      
  :است 
  ـ ندانستن معني جهان و زندگي و نشناختن راستيها١
  ـ ناتواني روانها و خردها٢
  ـ بدي خويها ٣

 نيكي  گام نخستِ . بديها اينهاست ، و كسانيكه ميخواهند نيك باشند بايد از همة اينها دور گردند             
  .پيراستگي از بديهاست

ا هر سه بهم بسته است و هر سه         نخست ميبايد دانست اينه   . ما از يكايك اينها سخن خواهيم راند      
  .در چاره نيز بايد بهر سه در يكجا كوشيد. از يك سرچشمه باشد

و آنگاه چگونـه تـوان باينهـا چـاره          .. چگونه اينها بهم بسته است و هر سه از يك سرچشمه باشد؟           
  ..كرد و راهش چيست؟

ي آن نوشته ايم و من اينـك        براي اين ، بايد بياد آورد سخناني را كه دربارة گوهر آدمي و دو نهاد              
  :كوتاه شدة آنرا در اينجا ميآورم 

اين دو نهاد اگرچه يكي گرديده و بهم        . نهاد تن و جان و نهاد روان      : ـ آدمي داراي دو نهاد است       ١
  .يكي از آنها خيمها و دريافتهاي ديگري ميدارد پيوسته ولي از هم جداست و هر

انوران است ، و چنانكه فيلسوفان گفته اند ، سرچشمة          از نهاد تن و جان ، آدمي همجنس ديگر ج         
هركسي تنها خود را ميخواهـد و همـه چيـز را            . ميباشد) حب الذات (يا  » خودخواهي« همة كارهايش   

از اين نهاد ، آدمي داراي خيمهاي ناستوده از ، رشك ، خشم ، ستمگري ، هوس ،            . براي خود ميخواهد  
  .ينهاستخودخواهي ، برتري فروشي و مانند ا

ولي از نهاد روان ، واالتـرين آفريدگانـست و سرچـشمة همـة كارهـايش غمخـواري بـا مـردم ، و                 
  كـه آخـشيج خودخـواهي يـا        ( جانفشاني ، و نيكخواهي ، و آبادي دوستي و راسـتي پژوهـي ميباشـد                

  .از اين نهاد ، آدمي داراي خرد ، فهم ، انديشه ، شرم ، و مانند اينهاست) : حب الذات است
ست هميشه باهم در كشاكش است ، و همچون دو كفة ترازو ،             ـ اين دو نهاد كه آخشيج يكديگر      ٢

  .همينكه يكي باال رفت آن ديگري پايين خواهد افتاد
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 ، و از اينرو هر آدمي اگر بحال خود ماند ، و او را آموزگـاري يـا                   نهاد تن و جان چيره تر است      ـ  ٣
 ، و خيمهـاي ناسـتودة آز و خـشم و كينـه و رشـك و                  فرهيختاري نباشـد ايـن نهـاد چيرگـي نمايـد          

  .خودخواهي و مانند اينها نيرو گيرد
از اينها پيداست كه آدمي چون روانش نيرومنـد         . اينست برخي از گفته هاي ما دربارة گوهر آدمي        

باشد خرد و فهم و انديشه اش نيز نيرومند خواهد بود ، و خيمهاي سـتودة غمخـواري و نيكخـواهي و                      
 اينها كه ازآِن نهاد روانيست چيرگي نموده ، و خيمهاي ناستودة خودخواهي و آز و رشك و مانند     مانند

  .اينها كه ازآِن نهاد جانيست ناتوان خواهد گرديد
اما نيرومندي روان ، آن نيز ، بيش از همـه نتيجـة دانـستن               . اينها همه نتيجة نيرومندي روانست    

  .بگوهر آدميگري و آشنا گرديدن با راستيهاستمعني درست جهان و زندگاني و پي بردن 
اين يك جستار بسيار ارجداري است كه يك توده يا يك گروهي از مردم چگونه نيك گردند يا بد            

.را دانند و انبوه مردم از آن ناآگاهند كمتر كساني اين.. شوند؟
د ، در ايـن زمينـه       در همين زمان ما ، با همة پيشرفت دانشها و فزوني آگاهيهـا ، چـون بيازماييـ                 

در همان زمينة خيمها ، بيشتر كسان از سرچـشمه و           . لغزشها و ناآگاهيهاي فراوان در انديشه ها يابيد       
انگيزة آنها ناآگاهند و بهم بستگي را كه ميانة آنها با نيرومنـدي روانهـا و دانـسته بـودن راستيهاسـت                      

  .نميشناسند
دروغگـو  « : ثالً دروغگـويي را بـسيار نكوهيـده         بارها ميبينيم فالن نويسنده گفتاري نوشـته و مـ         

مگـر  !.. چسودي از اين تواند بود؟    « : ميگوييم  » ...دشمن خداست ، دروغگو در دو جهان روسياه است          
تـوان   جز نكوهش چكار مي   !.. پس چه بنويسيم؟  « : گويد   مي» !..دانند؟ دروغگويان بدي دروغ را نمي    

   .»!..كرد؟
 بگفتارهايي كه ما در زمينة شناخته شدن معني جهـان و زنـدگاني ، و           نيز بارها مي بينيم كساني    

اينهـا بـس    « : براي نبرد با پندارهاي بيهوده و گمراهيهاي گوناگون مينويسيم ، ايراد گرفته ميگوينـد               
  .اينها نمونة خاميها و ناآگاهيهاست. »است اندكي هم از اخالق بنويسيد

: ميگوينـد   . اد آدمي ميشناسند و آنرا چـاره پـذير نميداننـد          از آنسوي دستة انبوهي بديها را از نه       
و باين گفتـة خـود دليـل مـي آورنـد نيكـي ناپـذيري                !.. چيزيكه در نهاد كسيست چگونه ديگر گردد؟      

  .جانوران را
چيزيكـه هـست    . آدمي نيكي و بدي هردو را در نهاد خـود ميـدارد           : ما باينها پاسخ داده ميگوييم      

داستان آدمي .  نيكيها نمودار گردد و گاهي اين چيرگي كند و بديها رخ نمايد        گاهي آن نيرومند شود و    
 جان و روان داستان شهريست كه در آن دو تن بفرمانروايي كوشند ـ يكي نيكوكـار كـه هـر     با دو نهاِد

زمان دست يابد بآبادي شهر و آسايش مردم كوشد و ديگري بدكردار كه هرگاه چيره شود بآزار مـردم                   
  .ي شهر پردازدو ويران
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سرچشمة كارهاي آدمي مغز اوست و در مغز نيز بيش از همه دانسته هـا و آموختـه هـا كـارگر                      
 چنين انگاريد يكتن يا يكدسته در بيابان ميزيند و كسي بآنان چيزي نميآموزد و دربارة جهان و                  .باشد

اتوان و نهاد تن و جـان       در چنين كساني روانها و خردها ن      . زندگاني آگاهيهاي سودمندي بآنان نميرسد    
با اينهمه از برخي    . بسيار زورمند باشد و خويهاي ناستوده از آز و رشك و ستم و خودخواهي توانا باشد               

  .خيم هاي نيك و از دريافتهاي سادة خدادادي بيكبار بي بهره نباشند
ان و  بدتر از اينان كساني باشـند كـه بجـاي راهنمايـان و آموزگـاران ، دچـار يكدسـته فريبنـدگ                     

در اينان ناتواني روانها و خردها بيشتر باشد و از خيمهاي نيك و دريافتهاي خدادادي               . بدآموزان گردند 
  .بهرة بسيار كم دارند

بدتر از اينان كساني باشند كه دچار چند دسته فريبندگان گردند و گرفتار چند گونه بدآموزيها و                 
ا و خردها بيش از اندازه شـده و بـسياري از نيروهـاي              گمراهي ها باشند و در نتيجة اينها ناتواني روانه        

  .مغزيشان ، از فهم و دريافت و انديشه ، از كار افتد
امروز اين سستي خردها و كوتاهي انديشه ها و پستي خيمها كه ما از برخي كـسان مـي بينـيم ،           

مـثالً در  . اگر جستجو كنيم انگيزة همه ، آن دانسته ها و آموختـه هاسـت كـه در مغزهـاي ايشانـست                  
، مـا اگـر كـساني را        ١اينهنگام كه جهانيان توده توده گرديده و با همديگر بر سر زندگي نبرد ميكننـد              

پيدا كنيم كه بي پروايي از خود مينمايند ، و چون سخن از نگهداري كـشور و مـيهن دوسـتي بميـان                
چـرا  !.. نـدگاني نيـستند؟   اينـان چـرا دربنـد ز      . ميآيد رو ميگردانند از حال آنان در شگفت خواهيم بود         

  !.. آينده نميكنند؟ةانديش
  اگر جستجو كنيم خواهيم ديد از آغاز جواني بـا يـك رشـته بـدآموزيهايي دچـار بـوده و چنـين                       

خدا اينجهـان را دشـمن ميـدارد هركـسي ميخواهـد خـدا را خـشنود گردانـد بايـد                     « : ياد گرفته اند    
ايـن بـدآموزيها بـا تنبلـي و هـوِس           » ...جهان باشـد  باينجهان بي پروايي كند و هميشه در انديشة آن          

آسايش دوستي كه در نهادشان بوده سازگار افتاده ، و در دلهاشان جايگير گرديده و همـين روانهـا و                    
 نتيجة آن بدآموزي هاست كه بدينسان نمودار .خردهاي ايشان را هرچه سست تر و ناتوان تر گردانيده

  .ميگردد
چنـان گمـاني در   .  را دوست نميدارند و نگهـداري آن را نميخواهنـد         اينان نه آنست كه جان خود     

آنان جان خود را بيشتر دوست ميدارند و اگـر در نتيجـة همـين بـي پرواييهـا كـشور را                      . ميان نيست 
. گرفتاري پيش آيد و آنان هم بيك گزندي يا زيـاني دچـار گردنـد بيـشتر از ديگـران بيتـابي نماينـد                       

ني روانها و خردها اين نميتوانند كه از پـيش گزنـدهايي را كـه بـيم آنهـا                   چيزيكه هست در ساية ناتوا    
درست مانند كودكانند كه . ميرود دريابند و بهمدستي ديگران يك راهي براي نگهداري خود بينديشند       

مثالً اگر دِر يك باغي     . تا گزند يا زياني نزديك نگردد آنرا درنيابند و اگر كسي بآنان بگويد پروا ننمايند              
  را باز ديدند بدرون آن روند و دست بچيدن گلها يا ميوه ها زنند و اين نينديشند كه باغبان بر سرشان 

 
١ ـ و.  در گرماگرم جنگ دوم جهاني نوشته شده۱۳۲۰ـ اين گفتار در 
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لـيكن چـون باغبـان نمـودار        . آيد و گوشهاشان مالد ، و اگر هم كسي اينرا يادآوري كند پروا ننماينـد              
نـد بـه فريـاد و نالـه         گرديد آن زمانست كه بانديشة رهايي افتند و اگر گرفتار گرديدنـد و سـزايي ديد               

  .برخيزند
چون در سـاية يكرشـته بـدآموزيها و گمراهيهـا روانهاشـان نـاتوان               . اينان همان حال را ميدارند    

گرديده درست حال و خوي كودكان را پيدا كرده اند و اينست از چيزهايي كه با خرد و انديشه تـوان                     
  .ميباشد) احساسات( سهش ها دانست بي بهره اند و همچون كودكان سررشتة كارهاشان در دست

مـثالً دانـستندي كـه      (ولي اگر بجاي آن بدآموزيها معني درست جهان و زندگي را ياد گرفتندي              
يار بيخردانه است كه بگويند خدا اينجهان را دشمن         ـاينجهان و آنجهان هر دو را خدا آفريده و اين بس          

ساني اگـر در اينجهـان نيـك و سـرفراز           ميدارد ، دانستندي كه اينجهان و آنجهان بهم بسته است و ك           
نزيند در آنجهان نيك و سرفراز نخواهند بود ، دانستندي كه در جاييكه توده ها با همديگر در نبردنـد                    

هيچگاه دچـار آن نـاتواني روان و        ...) هر توده اي بايد دست بهم داده در انديشة نگه داري خود باشند              
  .د نشان ندادنديخرد نگرديده و آن خيم هاي پست را از خو

گرفتيم كـه در    . مگر آنكسان اين سخنها را نشنيده اند      : ميدانم كساني خرده گرفته خواهند گفت       
آغاز جوانيشان چون در يك حال ديگري ميبوده اند آن بـدآموزيها را يـاد گرفتـه و از اينهـا كـه شـما                       

ا يا در روزنامه ها خوانده اندـ پس        ولي سپس كه اينها را شنيده اند و در كتابه         . ميگوييد ناآگاه بوده اند   
  !.. چرا اينها كارگر نيفتاده و نميافتد؟

نخست چون آنها را در آغاز جواني و بهنگام سادگي درونهـا يـاد گرفتـه انـد جـايگيرتر                    : ميگويم  
گرديده و گزندي را كه بروانها و خردها خواستي رساند رسانيده ، و كنون اينها را با مغزهاي فرسوده و                    

دوم آنها را بنام ديـن و بـا يـك ارج و             . وان ياد ميگيرند و پيداست كه بآساني جايگير نخواهد گرديد         نات
  ولـي اينهـا را بـا ارج و شـكوهي           . شكوه بسياري آموخته و از آموزندگان پافشاري فزونتـري ديـده انـد            

١.نمي شنوند و از گويندگان پافشاري و ايستادگي نمي بينند

اري از جوانان و ديگران را مي بينيـد كـه بـا آنكـه درس خوانـده انـد و                     شما بسي : يك مثل ديگر    
ستايشهاي فراوان از درستكاري و پاكدامني شـنيده انـد و از آنـسوي كيفـر نادرسـتي را ميداننـد و از                       
رسوايي و بي آبرويي آن آگاهند با اينهمه در اداره هاي دولتي يا در جاهاي ديگر چون پولي بدستشان                   

ي نتوانسته دست نادرستي بسوي آن دراز ميكنند و خود را گرفتار ميگردانند ـ آيا اين  ميرسد خوددار
  ..چرا خود را از ارج و آبرو مياندازند؟!.. كار را چرا ميكنند؟

  جا ـجا و آنـگري را از اينـهاي ماديـان بدآموزيـيد ديد هر يكي از ايشـتجو كنيد خواهـون جسـچ

 
ـ يك علت ديگري هم براي مؤثر بودن آنها و كم اثر بودن اينها هست كه خود نويسنده در جاهاي ديگر از جمله همين گفتار                         ١

شرح داده و آن همسو بودن آن انديشه ها با دلخواسته ها و هوسهاست و اينكه نهاد تـن و جـان ـ در جاييكـه روان فرهيختـي      
  ـ و  . نبيند ـ چيره تر است
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كـه  « يا  » ...برد است و هركس بايد بكوشد و پول اندوزد و نيرومند گردد             زندگاني ن « مثالً  . شنيده اند 
ـ و اينها چون با آزمندي و خودخواهي        » هميشه ناتوان خوراك تواناست   « يا  » !..گفت دزدي بد است؟   

او سازگارتر افتاده از اينرو آنها را گرفته و در مغز خود جا داده و همينهاسـت كـه خـرد و فهـم او را از                   
  . انداخته و از درستي و پاكدامني بي بهره اش گردانيدهنيرو

١ قرن بازپسين ، بـا يـك بينـشي ، جـستجو كنـد بيگمـان يكـي از                  واگر كسي تاريخ اروپا را در د      
ن آموزاكهاي  ـد آورده ، همي   ـرگوني در آن پدي   ـان كارگر افتاده و ديگ    ـكه در زندگاني اروپايي    چيزهايي

  چنانكـه مـا نيـز يكـي از انگيـزه هـاي دشـواري               . ( ي آن تواند يافـت    ماديگريست و مثالهاي بسيار برا    
  .)روز افزون زندگي همين را شمرده ايم

امروز گروه انبوهي از مردم ايران و از ديگران بـا كـشور و زنـدگاني بدخواهنـد و                   : يك مثل ديگر    
اين بتازگي . مارندميش» حرام« ماليات پرداختن و سپاهي شدن و ديگر ياوري ها را دربارة كشور بخود 

رخ داده كه مردي از تبريز بتهران آمده و در اينجا بخانة پسر خود نرفته چرا كه كاركن دولت اسـت و                      
از آنسوي خود نيز چون كار و پيشه اي نميدارد با پول خواسـتن از ايـن                 . پوليكه ميگيرد حرام ميباشد   

  . پول دولت را نميخورددريوزه گردي ميكند و. توانگر و آن توانگر زندگي بسر ميدهد
چـون نميـداد فـشار      . در چند سال پيش بازرگاني ماليـات بايـستي داد         : يكي از آشنايانم ميگويد     

اين پول ، من آنرا بخودتان ميـدهم ولـي        « : پول را برداشته شبانه بخانه ام آمد و چنين گفت           . آورديم
  ».راضي نيستم كه بصندوق دولت وارد شود

  چرا اين نمـي فهمنـد كـه بـراي يـك            !.. اينان چرا چنينند؟  . ان توان شمرد  صدها از اينگونه داست   
دربايست است كه بآنان ايمنـي دهـد و خانـدان هـا را از دزدان و         » فرمانروايي« توده اي بيش از همه      

ايـن نچيزيـست كـه كـسي بـا          !.. ستمگران نگه دارد و نيرو اندوخته كشور را از دشمنان ايمن گرداند؟           
  .رد آن را نداندداشتن فهم و خ

بيگانگان اگر از دور شنوند باشد كه چنين داستاني را باور نكنند و يا اين گروه را يكمشت ديوانـة                    
نيز ميدانيم كه آن گـروه  . ولي ما از نزديك نيك ميدانيم كه اين داستان دروغ نيست     . پوچ مغز شمارند  

چيزيكـه هـست آنـان يكرشـته     .  اسـت پوچ مغزاني نيستند و در ميانشان مردان نيك و آبرومند فراوان      
بدآموزيهاي پوچي را بنام كيش ياد گرفته و در دل جا داده اند ، بدينسان كه رشتة كارها چه در ايـن                      
جهان وچه در جهان ديگر ، در دست امامانيست كه همه كارة خدا ميباشند ، و آنان را در ايـن جهـان                

يي سـزاي ايشانـست ، و دولـت سـتمگرانه آنـرا             جانشيناني هست كه علماء هستند و هرآينه فرمـانروا        
اينها را چندان با آب و تاب ياد گرفته و چندان استوار در دلهاي خود جـا داده انـد كـه                      . بدست گرفته 

همه چيز را فراموش كرده اند ـ فراموش كرده اند كه آن علماء كه ميگويند خود را كنار كشيده انـد و   
  دانند و در ـزي نميـخده هيچ چيـشان ندارند و خود را پاسـني ايجز گرفتن پول كاري با مردم و زندگا

 
زمانيكه فيلسوفان مادي با گفته هـاي زهرآلـود خـود           : گمان بسيار آنست كه دو قرن بازپسين خواسته شده          . ده قرن : ـ اصل   ٢

ـ و. و ده قرن اشتباه چاپي است) در پيرامون رواناز جمله كتاب . نك(بكندن ريشة نيكخواهي و نيكوكاري برخاسته اند 
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و آنگـاه آنـان يـك مـشت كـسان پراكنـده و              . سخت ترين روز گرفتاري بانديشة مردم نخواهند افتـاد        
  .بيسامانيند كه اگر كاري هم بخواهند از دستشان برنيآيد

 زنـد و يـا دزدي داراك        همان كسان اگر گزندي ببينند ، مثالً ستمگري چند سـيلي بـروي يكـي              
چرا چاره كار را از علماتان « : كسي را برد ، بگله و ناله از دولت پردازند و اگر شما خرده گرفته بگوييد    

» !..يا بگوييد شما كه با دولت بدخواهي مينماييد پس چه جاي اين گلـه و نالـه اسـت؟     » ..نميخواهيد؟
ا دريابند از شما خواهند رنجيد و چنان در نـاداني        بجاي آنكه از اين سخن بخود آيند و گمراهي خود ر          

  .فرو رفته اند كه تكاني بخود نخواهند داد
همين سخنان كه ما مينويسيم و آنان خواهند خواند بيشترشان بجاي بيدارشـدن و پنـدآموختن                

  . گرفتاري ايشانةببدگويي و زبان درازي خواهند پرداخت اينست انداز
 ما كساني را مي بينيم كه دعوي دين مينمايند و            ، كشهاي پيماني در همين كشا  : يك مثل ديگر    

پيمان را بنام آنكه هواداري از دين مينمايد نيك ميخوانند و فيروزيهاي آن را در زمينة دين مي بينند                   
با اينهمه هر زمان ببهانه هاي كوچكي بدشمني برميخيزند و برخي از آنان بيشرمي و بيفرهنگـي نيـز                   

اينان اگر براستي هوادار دينند بايستي ارج فيروزي هاي پيمان را .. فتار را چرا مينمايند؟اين ر . ميكنند
اين در جهان نخستين بار است كه براي دين چنين بنيـاد اسـتواري نهـاده گرديـده و بهـر                     . بشناسند

اده اي  اينها چيزهاي سـ   . بخشي از آن دليلهاي برنده آورده و جاي كوچكترين ايرادي باز گزارده نشده            
پس بايستي خود را در برابر پيمان كوچك شـمارند و      . كارهاييست كه آنان يكي را نتوانستندي     . نيست

ايـن  ! پس چگونه است كه بآن رفتـار زشـت برخاسـته انـد؟         . بهرحال از بدخواهي و بدزباني باز ايستند      
  .اندازه خيره چشمي و بيشرمي در آدمي كمتر پيدا شود

اينـان چنـين    . يم مي بينيم اين نيز نتيجة بدآموزي هاي كيشي اسـت          در اينجا نيز چون مي جوي     
دانسته اند كه خدا جهان را از بهر چند تني آفريده و همه چيز بـراي ايـشان اسـت و همـه كارهـا در                          
دست آنان ميباشد و چون خود را بآنان بسته اند در آنجهاِن پندار ، شرم و فرهنگ و راستي پرسـتي و                    

بلندي نام خدا ، و رستگاري جهانيان ، و پيشرفت          .  همه چيز را فراموش كرده اند      خرد و فهم و دليل و     
  .زندگاني و مانند اينها كه ما ارج ميگزاريم در نزد آنان داراي هيچ ارجي نميباشد

فـالن مـردم    . از نيك آموزيها نيز مثل هاي بسيار توان آورد        . اينها مثل از هنايش بدآموزي هاست     
مردان چشم از آرزوها و هوسهاي خـود        . ادي خود جانبازي هاي شگفت آور ميكنند      در راه نگه داري آز    

چـرا  . مادران فرزندان خود را بسفر مرگ روانه ميگردانند       .  خشنودي رو بسوي جنگ ميآورند     باپوشيده  
اگر جوييد خواهيد ديد آزاده مرداني از ميان        .. اين سهشها در آنان چگونه پديد آمده؟      .. چنين ميكنند؟ 

شان برخاسته اند و معني آزادي و ارج آن ، و همچنين زيان زيردستي و زبوني و خواري را بآنها نيك          اي
  .در نتيجة آنهاست كه اين سهشها پديد آمده. فهمانيده و تكاني بروانها و خردهاي ايشان داده اند

اه بلنـدي   اگر در تاريخ جستجو كنيد جنبشهايي كه در توده ها گاهي پيـدا شـده و آنـانرا بجايگـ                   
  كاني بروانها و خردها ـهاي خود تـش مردان بخردي كه با راهنماييـيجة پيدايـيكي جز نت انيده هرـرس
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   جنـبش روم را گيريـد و      . آن جنبش باسـتان يونـان را گيريـد و داسـتانش را بخوانيـد              . داده اند نبوده  
ش شت زردشت در آن داشـته      داستان ايران باستان و هنايشي را كه پيداي       . انگيزه اش را جستجو كنيد    

  .نيك بجوييد
مردم عرب با آن پراكندگي و خواري ، با آن گمراهي و ناداني ، آيا در ساية چه بود كـه بدانـسان                       

 بخـرد و دانـايي همچـون چهـار خليفـه و              يگانگي پيدا شد و مردانِ     ن آمد و در ميان قبايل رشتة      بتكا
ايش اسالم و آموزاكهاي آن بود كه چنـين نتيجـه اي   آيا جز در ساية پيد.. مانندگان ايشان برخاستند؟ 

  !بدست آمد؟
شورشهاي انگليس و فرانسه در قرن هيجدهم و تكانيكـه در سراسـر اروپـا پديـد آورد و در همـة                      
كشورها فرمانرواييهاي خودكامه را از ميان برده مشروطه و پارلمان را جانشين آن گردانيـد ـ آيـا جـز     

  .انا و بخردي همچون ولتر و ديگران ميبودهنتيجة راهنماييهاي مردان د
سرچشمة بدي يا نيكي آدمي دانـسته هـا و پنداشـته هـاي اوسـت و از ايـن                    : سخن كوتاه كنيم    

  :رهگذر آدمي بيكي از سه حال تواند بود 
چنانكه گفتيم انبوه مردمان چنينند كه      . بحال خود ماند و براهنمايي يا بدآموزي دچار نگردد         ) ١

با اينهمـه روان هـا و   . نهاد جانيشان چيره تر گردد و هوسها و خيمهاي ناستوده سر برافرازد در اينحال   
  .خردها نيز از كار نيفتد

در اينحال آنچه را كه با هوس هاي خود سازگار يابد فراگيرد و در مغز               . دچار بدآموزيها گردد   ) ٢
  .جا دهد و بدينسان چيرگي جان و خيمهاي آن بيشتر باشد

در اينحال  .  راهنمايي گردد و راستيها را فراگيرد و معني درست جهان و زندگي را بفهمد              دچار) ٣
  .روانها و خردها نيرومند گردد و هوسها را بزير فرمان گيرد و خيمهاي ناستوده را ناتوان گرداند

اين نيز گفتيم كه در برخي توده ها نه يك بدآموزي ، بـدآموزيهاي گونـاگون پديـد آيـد و اينهـا                       
زيرا يكي از چيزهاييكه بيگمان بايد شمرد آنـست         . وارونة هم بوده ماية بيكارگي فهمها و خردها گردد        

را از كار اندازد آموازكهـاي ناسـازگار هـم فهـم را بيكـاره               » معده« كه چنانكه خوراكهاي ناسازگار هم      
 زيـان آن را بكـن و        در خوراك پـرواي سـود و      : مثالً بگوييد   (شما اگر به پسرخود پندي دهيد       . گرداند

جهان بـراي خـوردن اسـت هرچـه         : مثالً بگويد   (و مادرش دستوري ناسازگار آن دهد       ) هرچيز را نخور  
آن بچه در ميان اين دو دستور گيج شده و نداند كدام را بپـذيرد و چـه بـسا دو رويـي                       ) ميتواني بخور 

  .بنددديد بكار  كند ، و هركجا يكي از آن دستورها را با هوس خود سازگار
 باين معني كـه  .جاي افسوس است كه توده هاي شرقي با اين آخرين و بدترين گرفتاري دچارند      

 ١نتيجهت از راستيها بدور افتاده و از آنسوي گرفتار بدآموزي هاي گوناگون گرديده اند ، و                 ـهزار سالس 
توان و خيمهاشـان  آنست كه نه تنها معني جهان و زندگي را هيچ نميشناسند و خردها و روانهاشان نـا                

  .چنانكه ما بارها در همين زمينه سخن رانده ايم.  كار افتادهزبسيار پست است ، فهمهاشان نيز ا
 

ـ و... و در نتيجه آنست كه : ـ اصل  ١
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اگر كسي در تاريخ جستجو كند خواهد ديد چون اسالم برخاسته تا يكقرن يا بيـشتر آموزاكهـاي                  
: ديگري پيـدا گرديـده      ولي سپس آلودگيها يكي پس از       . گرانماية آن سادگي و پاكي خود را ميداشته       

اينهـا هـر    . فلسفة يونان ، باطنيگري ، صوفيگري ، شيعيگري ، خراباتيگري ، پي هم و با هم رخ نموده                 
يكي با اسالم ناسازگار بوده و هر يكي دستة ديگري را آلوده گردانيده ، و از همينجا بوده كه اسالم اثـر    

 بدتر ديگري پيش آمده ، و آن اينكه كساني          سپس پس از دو سه قرني گرفتاري      . خود را از دست داده    
ي ـوفي و هم باطني و هم خرابات      ـي هم ص  ـالً يك كس  ـمث. ته هاي بدآموزي را بهم آميخته اند      ـاين رش 

از اين زمان است كه بيكـارگي فهمهـا و          . ميبوده و از هركدام چيزهايي را ميگرفته و درهم ميگردانيده         
  .آشفتگي مغزها آغاز گرديده

رنهاي تيره ، تيره تر از همه زمان چيرگي مغوالنست كه چون زبوني و زيردستي نيز در                 در اين ق  
 در همـان هنگامـست كـه    .ميان بوده سستي روانها و خردها و پستي خيمها را هرچه فزونتر گردانيده 

شاعراني برخاسته و هرچه پيدا كرده انـد از ايـن رشـته و آن رشـته ، از راسـت و كـج ، و سـودمند و                             
مند برشتة شعر كشيده و آن بدآموزيهاي زهر آلود را با يكزبان گيرنده و فريبنده تري ميان مـردم                   زيان

  .پراكنده اند و بآشفتگي مغزها بسيار كوشيده اند
از آن زمان اين انگيـزه هـا درميـان بـوده و دنبالـه اش بريـده نـشده و بلكـه در قرنهـاي ديرتـر                            

 آشفتگي مغزها با آخرين پايگاه تا بزمـان مـا رسـيده و در               بدينسان. بدآموزيهاي ديگري نيز پيدا شده    
هاي نويني با شكوه و هياهوي بسيار از اروپا رسيده و بآنها افزوده گرديده و اينها نيـز                  ياين زمان بدآموز  
  .در دلها جا گرفته

١ اينهاسـت سرچـشمة    . در اينجـا فهرسـت وار شـمرديم       ما چون بارها از اينها گفتگـو كـرده ايـم          
مردم . اينهاست آنچه مليونها مردم شرق را زبون و زيردست آزمندان غرب گردانيده.  شرقياندرماندگي

خيره مانند و پاسخي » ..چرا ما شرقيان پس مانده ايم؟« : شما اگر از عاميان بپرسيد . اينها را نميدانند
 ايـن تـوده هـا       «: يكي گويـد    . از درس خواندگان بپرسيد هركدام پريشان گويي ديگري كنند        . نتوانند
ما از تمدن عقب مانده ايم بايـد تمـدن را بگيـريم و مـا نيـز      « : ديگري گويد   . »شده اند ] تباه [=ِدِژِنره

  .ولي اينها همه از ناآگاهيست» شرقيان از نخست چنين بوده اند« : سومي گويد . »باروپاييان برسيم
افتاده كساني در جستجوي چاره     گفتم از صد سال باز كه اين داستان پس ماندن شرقيان بآشكار             

يكدسته . يكدسته به قانون و مشروطه تالش كرده اند       . كوشيده اند » اتحاد اسالم  «  به گروهي. بوده اند 
يـك در جـاي خـود     هم گفتيم كه اينها هـر . دبستان برپا كردن و باسواد گردانيدن را چاره شمرده اند        

ن سرچشمه و انگيزة گرفتاري را نميدانـسته انـد          اين كوشندگان چو  . نيك بوده ولي چارة درد نميبوده     
  .ناگزير چاره اش را هم ندانسته اند

بـه  : بدانـسانكه گفتـيم شـما بيازماييـد      . انگيزة گرفتاري شرقيان اينهاسـت    : ولي دوباره ميگوييم    
  توري وارونة آن دهد و ـت دسـتوري دهد و ديگري تان كه مادر اسـپسرتان يكي تان كه پدر است دس
 

١  ـ وما چه مي خواهيم؟ل در گفتارهاي ـ براي مثا
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يد كه چگونه آن بچه گيج و درمانده گردد ، و چون اين را آزموديد برگرديـد بميـان تـوده و ايـن                        ببين
آن . آموزاكهاي گوناگون و آخشيج يكديگر را كـه در كتابهـا و مغزهـا آكنـده اسـت از ديـده گذرانيـد                      

ا از انديشه   بدآموزيهاي زهرآلود و شعرهاي خراباتي را بياد آوريد ، آن آموزاكهاي قلندرانة غيرت كش ر              
  .گذرانيد ، آن باورهاي پست كيش ها را بينديشيد

 و فرعون ، و ستم و دادگـري ،          اموس« : در جهان چه بدآموزي زشت تر از اين كه بمردم بگويي            
جهـان  « : چه بـدآموزي زهرنـاكتر از ايـن كـه بگـويي              »..راست و كج ، و نيك و بد ، همه يكيست؟          

يد و پرواي آينده ننماييد و دمي را كه در آنيد گرامي شماريد انديشة گذشته نكن. پوچست و هيچست
اگر فـالن مـرده را دوسـت    « : چه بدآموزي بدتر از اين كه بگويي     !. ؟»و با خوشي و مستي بسر دهيد      

  .. !؟»داريد يا بديدن بارگاهش رويد همة گناهانتان آمرزيده شود
س آنچه انديشيده بيباك و بي پروا ، بزبان         هركصدها مانند اينها در كتابها و مغزها آكنده شده ،           

آورده و آن بدتر كه اين ناداني ها از راه شعر يا بدستيارِي كتابها يا زبان بزبان ، در ميان مردم ، بويژه                       
 امروز هزارها كسان توان يافت .درميان درس خواندگان ، رواج بي اندازه پيدا كرده و در دلها جا گرفته

راباتيگري نشنيده ولـي اگـر دلهاشـان را بـشكافيم بـدآموزيهاي ايـن دو دسـته                  كه نام باطنيگري يا خ    
  .بفراواني در آنها جا گرفته

  :اينها زيانش از سه راه است 
  .اينها دروغ و فريب است و مردمان را از راستيها هرچه دورتر ميگرداند ) ١
  .اد ميدهداينها از كسان زبون و پستي تراويده و بشنوندگان زبوني و پستي ي ) ٢

.چند رشته آخشيج همست و ماية درماندگي فهمها ميگردد ) ٣   ١
در نتيجة اينهاست كه شما امروز هر عنواني را بگيريـد و باورهـاي مـردم را دربـارة آن بـسنجيد                      
خواهيد ديد گيج وار هر زمان سخن ديگري ميگويند و راستي آنست كه در هر زمينه سـخنان وارونـة                    

داوري در ميانة آنها توانند بدل سپرده اند و اينست هر زمان يك باور ديگـري از                 هم شنيده و بي آنكه      
  .خود بيرون ميدهند

جبـر و   (» چاره داري و ناچـاري    « مثالً داستان   . در زندگاني توده صد مثل براي آن توان پيدا كرد         
فته و يكدسته   روشن نبوده و شما چون در كتابها جستجو كنيد خواهيد ديد يكدسته آن را گر              ) اختيار

  بلكه در بسياري از كتابها نويسنده هر زمـان بـاور ديگـري از خـود نمـوده و اينجـا                    . اين را پذيرفته اند   
  .بوده» جبري« و باز اينجا » اختياري« و آنجا » جبري« 

 
اين خود زمينة جداي ديگريست و ما بارها از آن سخن رانده و گفته ايم در نتيجة همينـست كـه كـساني هرچيـزي را كـه                       ١ـ  

را بـا صـد     » تمـدن « مثالً نام   . ميشنوند با يك معناي تاريك و ناروشني در دل جا ميدهند و اينست چون ميپرسيم در ميمانند                
. در آنهنگامست كـه در ميماننـد      » ..تمدن چيست؟ « : و ميبرند و گفتارها در پيرامون آن مينويسند ولي ما چون ميپرسيم             هياه

.رويهمرفته از هيچ چيز معني درست آنرا نميفهمند. ميكنند» ادبيات« همين رفتار را دربارة 
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 مردم نيز گيجند و شما چون در رفتار و كردارشان نگريد خواهيد ديـد درميـان                  ، در نتيجة همان  
ده اند و نميدانند كدام را بپذيرند و بسياري از آنـان در اينجـا كـه كـاري بـدلخواه خـود                       دو باور درمان  

بيدرنگ اختياري گرديـده و     ) مثالً شما يك سوداي آسان و سودمندي را باو پيشنهاد ميكنيد          ( مييابند
ي و در جاي ديگر   » مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد       » « ليس لالنسان االماسعي  « : بسخن درآيد   

در آن زمان است ) مثالً شما يك كار پر رنجي باو پيشنهاد ميكنيد (چون كاري را بدلخواه خود نمييابد       
  » العبـد يـدبر اهللا يقـدر      « : از خود نشان دهد و اين بار بجمله هاي ديگـري پـردازد              » جبريگري«  كه
  .»روزي هركس مقدر است« 

  
  كساني نيكي را تنها از بهر گفتن ميخواهند

  
هستند كه چون در جايي نشستند و يا بكسي رسيدند از بديها نكوهش مي كنند و چـون                  كساني  

  .پايش بيفتد خودشان از آنها پرهيز نميجويند
آن بيخردانيند كه نميدانند نيكي بكردار اسـت  . اينان آن نادانيند كه نيكي را تنها گفتن مي دانند   

  .نه بگفتار
 اينان را خوار داشت و پستي شـان را برخـشان كـشيد تـا                بايد. اگر ديگران بد باشند اينان بدترند     

  .گستاختر نگردند
برخي نيز چنين وامي نمايند كه چون ديگران بد مي باشند آنان را از بدي ها گريزي نيست ولـي          

ما اگر اين بهانه را بپذيريم هركس آن   ! از كجا داستان باژگونه نباشد؟    . اين بهانه هرگز پذيرفتني نيست    
  . خواهد داشترا دستاويز

اينان ميخواهند از يكسو در شمار نيكان باشـند و از سـوي ديگـر از بـديها بهـره بردارنـد و ايـن                         
  .آرزوييست كه هرگز پيش نخواهد رفت

  .تا نيكي نكني نيك نخواهي بودن. تو هرچه ميخواهي بگوي
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